PROVINCIALE DRENTSCHE
ASSER COURANT.

ABONNEMENTSPRIJS:
' In Assen i5 cent per week of ƒ 1.90
per 3 maanden, franco per post of
agent ƒ 2.25, plus

disponeerkosten. .

EU

3 X per week Maandag-, Woensdag
en Zaferdagnummer ptr 3 maanden in
'Assen ƒ1.10, per post of agent f 1.45.

Teldööfl Redactie

Maandag 13 Juli 1925

ie IMrainlsfralIe 207 - Directie «!• «p» Postrekening T1?8é
JBnreaiüt A88EK.

De Eerste Nederlandsche
T.T. Snelheidswegwedstrijd in Drenthe.
De

grondslag

gelegd

voor

Enorme belangstelling.

jaarlijksche

Wegwedstrijden.

Schitterend geslaagd.

bestuur van de Motorclub Assen en Omstre
ken, om de Eerste Nederlandsche T.T. te
openen.
Ik verheug mij er over, dat aan Drenthe
de eer te beurt valt dezen eersten motorweg
wedstrijd op haar wegen te ontvangen en ik
verheug mij er over, dat zoo tal van beken
de motorrenners naar hier zijn gekomen om
hun modernen wedstrijd juist in deze eigen
aardige omgeving te houden, waar enkele
van de alleroudste dorpen met elkaar ver
bonden zijn door de allernieuwste wegen in
deze Provincie. Ik verheug mij ook over de
groote opkomst, mede, omdat dat een ant
woord is op de stellingen van hen, die on
langs beweerden, dat wedstrijden niet nut
tig, doch uit den booze zijn. Moge, dank zij

ADVERTENTIEN, voor de 3 Noon»
liike Provinciën van 1—5 regels Ti
Cent, iedere regel meer 15 Cent. Vm
buiten deze Provinciën 1—5 regelt
11.—, iedere regel meer 20 Cent. Bj0
abonnement belangrijke korting.
Kleine advertentiën van 1—4 regeli
betreffende aanbieding- en aanvraag»
betrekkingen, huur en verhuur, koop
es» verkooo. 25 Cent.
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De wegafzétting werd geleid door de Kon.
Marechaussee met aan het hoofd jhr. Von
Schmidt aul Altenstadt.
In klasse A is overgegaan no. 32, zoo-dat
hierin startten A. Wuring, Haarlem, B. S. A.
en G. Hoogeveen, Amsterdam, Francis Barnett. Hoogeveen werd dus nummer 2 met
Francis Barnett 172 c. c.M. inhoud.
Wij zagen hier een aardig duel van twee
machines van 1Vk P.K. tweetakt en 2% P.K.
viertakt iB. S. A. Had de lichte machine in de
3de ronde de leiding, de 4de ronde was no- 1
voor, de 5e ronde nummer 2, doch in de 6de
ronde moest no. 2 eindigen met magneetdefect.
i
In deze klasse is een gemiddelde snelheid
behaald van pl.m. 62 K.M, per uur. Eindtijd

iets flinks, iets ferms voor den dag te komen, voor de tweede maal een circuit in Drenthe zal
iets, waardoor in de allereerste plaats de aan worden verreden, zal de deelname aanmerkelijk
dacht op Assen zou worden gevestigd, maar vergroot zijn en zullen, het kan niet missen, nog
waardoor tevens de belangstelling voor motor veel meer bekende renners uitkomen. Nu reeds
sport in het Noorden zou kunnen worden opge zijn daartoe al weer de eerste pogingen" aange
wekt en deze sport zelve zou kunnen worden be wend.
vorderd.
VOOR DEN START.
Vele malen is hierover geconfereerd en ten
's Daags te voren was het te Assen en langs
slotte leidde een conferentie van een drietal het circuit al duidelijk te merken, dat er den
enthousiasten tot het doen van een voorstel, om volgenden dag iets bijzonders gaande was. Tel
met een rit voor den dag te komen, zooals die kens weer vroeg nu eens deze, dan weer gene
in het buitenland, met name in Engeland, zoo motorrijder de aandacht en dan keek men el
dikwijls worden gehouden, nl. met een T. T.- kaar aan en zei: Dat is er een voor morgen I
motorsnelheids wegwedstrijd.
En zoo was het.
Toen moest worden uitgekeken naar een ge
Het waren er allemaal mannen „voor mor
schikt parcours en weldra was zulk een terrein gen", die den weg verreden om de daarop
gevonden in het traject Rolde, Borger, Schoon- voorkomende moeilijkheden te verkennen en
loo, Grollo. .
zich van de capaciteiten van den weg te over
Toen eenmaal vaststond dat dit traject na tuigen. En aller oordeel is geweest, dat de weg
eenige verbetering voor het doel uiterst geschikt prachtig voor elkaar was. Zooals men weet,
was, werden pogingen aangewend om de steun werd de race gehouden op een 28.4 K.M. lang
te verkrijgen der provinciale autoriteiten en ge circuit, dat 8 en 10 maal moest worden verre
meentebesturen, welke steun,' zooals bovenge- den, en waarvan de respectievelijke afstanden
bedroegen 227 en 284 K.M., de eerste voor de
lichte, de tweede voor de zwaardere machines.
Op den dag van den wedstrijd zelve is dit
traject op buitengewoon fraaie wijze verreden.
En na afloop van den wedstrijd was veler angst
Start Klasse C te Rolde.
en, mogen we zeggen, vooroordeel voor zulk
- 4 /
.
„dwaas-rijden" weggenomen. En niet ten on
u aller medewerking, deze wedstrijd slagen. was 3 uur 22 min. '46 sec. Uitslag goulde&
rechte I
De
voorz.
zeide,
vervolgde
spr.,
dat
hij
reeds
K. N. M. V. medaille.
Groot was de belangstelling, die langs den
In klasse B, 8 ronden, waren ingeschreven
geheelen weg betoond werd. De tribunes te geslaagd is. Hem en zijn bestuur wensch ik
Rolde en Borger waren stampvol, die te Rolde toe, dat, zijn wensch, om op den duur tot een 18 deelnemers.
Hierin startten er veertien en wel: J. 'Acht
geheel uitverkocht en overal langs den weg, die, schitterenden breeden wedstrijdweg te ko
zooals begrijpelijk, voor het publieke verkeer men, in vervulling moge gaan. Het Provin tien, Den Haag (A. J. S.); H. W. Beverdani,
al Hengelo (B. S. A.); H. IBieze, AmsterdaiSï
.was gesloten, stonden massa's menschen in ciaal bestuur zoude zooiets toejuichen,
moet
ik
voorzichtigheidshalve
daaraan
toe
(New Imperial);
D. Coops,
Hoogezand,
groepen de renners te volgen, die juist zichtbaar
geworden, een enkel oogenblik later al weer uit voegen, dat het allerminst vaststaat, dat de (B. S A.); G. L. Dieters, Assen, (New Im
het oog waren verdwenen. En op welk een wijze Provincie dan in staat zal blijken geldelijken perial) ; A. Dreef, Leiden, (A. J. S.); M. Flin
steun te verleenen.
terman, Den Haag, (F. N.); J. H. P. Jansen*,
zij het verloop van den wedstrijd volgden, blijkt
Gij renners, levert hier schoon werk; werk Amsterdam
(Matchless); F. A. Vermaak,
wel uit het feit, dat zij met de horloges in de
hand de tijden, die gereden werden, zelf con dat ten goede moet komen aan de motor- Utrecht (A., J. S.); John Moos, Haarlem
ti oleerden. Geweldig was de belangstelling en sporti n het algemeen; ik bewonder u, waar (B. S- A.); G. van Pelt, Spijkenisse, (F. N.)j
allen waren zeer enthousiast over het schitte gij tot zekere hoogte uw leven in de waagschaal J. de Boode, Zandvoort (1B. S. A.); J. H. Bijk,
rende verloop ervan. Uit den aard der zaak, was stelt, Moge de dag van vandaag zónder on Den Haag, (New Imperial); G. Stuut, Gro
jij
het geheele circuit niet te overzien, maar in de gelukken verloopen en mogen allen, die de ningen (A. J. S.). ...
De opstelling was bij loting vastgesteld.
plaats daarvan kon men zijn toevlucht nemen zen wedstrijd mogelijk maken, volle succes
hebben van hun werk.
Aan den kop was Flinterman, Den Haag, met
tot verschillende hulpmiddelen en die waren
Ik verklaar, aldus besloot de Commissaris F. N., de winnaar der Coupe de la Meusé.'
zoodanig in orde, dat men door gebruikmaking
Namen als Moos, Beverdam, Achttien, Jansen,
daarvan uitstekend op de hoogte bleef. En het thans dezen wedstrijd voor geopend.
Ik verheug mij er over, dat aan Drenthe de eer te beurt valt, de
Bijk, IBieze gaven de zekerheid, dat er een
moet worden gezegd, dat de duidelijke scoringDE START.
spannende strijd te wachten was en het was
zen eersten motorwegwedstryd op haar wegen te ontvangen
" Mr. J. T.
borden bij het startpunt te Rolde en te Borger,
Om half drie kon worden gestart. De rij zeer interessant te zien hoe uit dit kluweS
bij
de
uiterst
scherpe
bochten,
die
met
groote
Linthorst Horaan, Commissaris der Koningin in zijn openingswoord voor
behendigheid werden genomen,
waarop de ders waren achter elkaar opgesteld. Aan van motorrijders zich buiten Bolde de een
den wedstrijd
i
tijden van iedere ronde werden opgeteekend, op vankelijk' hield men zijn hart vast öf wel alles na den ander naar voren werkte, allen om
goed zou afloopen, aangezien voor den eer huld door een dikke stofwolk.
zich zelf reeds een goed overzicht vormden.
sten keer in Nederland niet per renner, maar
In de eerste ronde maakte Dreef, Haar»
Voorts was een veldtelefoon aangebracht, die
Drenthe een feit kon worden. Wat is er door de zegd, Op de meest hartelijke, meest gulle wijze
en masse is gestart. Ook hier toonden de be lem, den snelsten tijd,
doch spoedig zou
betrokkenen gewerkt om alles voorelkaar te krij is verleend.
helaas tusschen enkele posten gedurende den
Toen werd de steun ingeroepen van den wedstrijd geen aansluiting gaf, maar overigens rijders evenwel weer, dat zij het ijzeren paard blijken dat dit niet van langen duur was.
gen en in welk een korte spanne tijds is ten
Hij strandde in de 4de ronde. Moos (no. 15)
slotte nog alles voor elkaar gekomen. Dank zij Minister en ook deze bleek voor het idee te ge de belangstellende bezoekers goed op de hoogte Volkomen beheerschtenDe wedstrijdleiding berustte in handen van bracht het niet verder dan de eerste rond<?,
53e allerwege ondervonden medewerking der voelen en hechtte zijn goedkeuring ten slotte hield van wat zich langs den weg afspeelde.
beproefde menschen, n.1. bij de commissie evenzoo no. 24, terwijl in de tweede ronde no.
autoriteiten, onder wie de Minister van Water- aan het plan om de eerste Nederlandsche T. T.
Van een emotievollen strijd, waarbij men de
voor snelheidswedstrijden K. N. M. V., be 12 afviel.
ji
Staat, de Commissaris der Koningin in Drenthe snelheidswedstrijd in Drenthe te doen houden.
rijders elkaar kan zien kamp geven, zooals b.v.
In de zesde ronde begon er teekening ln
Door bemiddeling van verschillende vereeni- in het stadion te Amsterdam het geval is, was staande uit den heer L. Hunse, Haarlem;
jen de burgemeesters der betrokken Drentsche
gemeenten, door wier grondgebied het circuit gingen, die zich weer daar voor spanden, wer natuurlijk geen sprake. Weliswaar zou, als zulks K. M. Sillevis, Den Bosch, aan de start, terwijl den wedstrijd te komen. Aan den kop
moest worden verreden, in de eerste plaats den in Rolde en Borger tribunes opgericht, van mogelijk geweest ware, de spanning onder het de heer W. Breeman, Rotterdam in den zand no. 20, Bieze, met New Imperial, g©v<
door no. 21 (Vermaak) met A. J. S. en alè
moeten worden genoemd, maar daarnaast be waaraf men over een flinke lengte de rijders kon publiek nog aanmerkelijk zijn gestegen, doch weg was geposteerd.
Starters waren de heeren: Vintges, Den 3de no. 8 (Jansen) met Matchlesskoort nog een leger van andere belangstellen- volgen, 't Was prachtig voor elkaar.
ook nu reeds was zij groot.
Haag en Duyntjer, Veendam.
In de 7de ronde plaatste no. 26 zich op de
Ben, die, de eene zus, de andere zoo, hun steun
Ook de inschrijving liep mooi van stapel. Im
Om TO uur 's morgens vond de keuring en
Officieel tijdwaarnemer waren; L. J. Zegers tweede plaats, terwijl no. 16, G. Dieters, met.
verleenden om het pogen zoo goed mogelijk te mers voor zulk een eersten proef kon men niet weging der machines te Rolde bij café Ottens
Boen slagen. En zoo maakten tenslotte vele han- verwachten, dat dadelijk een zeer groot aantal plaats, die uiterst scherp was en waarbij vele Veeckens, Bloemendaal; J. G. van Turenhout, New Imperial de 3de plaats ging innemen.
No. 21 kwam te Grolloo te vallen, waarbij
Öen licht werk.
motorrenners zich zou komen aanmelden. Ook machines teruggewezen werden, omdat de rem Den Haag; W. Hirschman, Den Haag.
Medische hulp : Dr. Hiensch, Assen, leider; hem zijn leeren pantalon ftnaal
van hef
Zooals bekend, is het initiatief tot het houden bij dit corps kijkt men graag de kat eerst eens uit men niet voldoende functioneerden. Nadat de
Vah dezen wedstrijd uitgegaan van de Motorclub den boom. Maar nu de proef zoo prachtig ge ontdekte fouten waren verbeterd, konden de be Dr- Frima, lBorger; Dr. Pijbes, Schoonoord, lichaam werd gescheurd. Hij vervolgde
standplaats Schoonloo; Dr. Wielenga, Assen, wedstrijd met weinig kans in een heïni
'Assen en Omstreken, die reeds geruimen tijd slaagd is, als met dezen wedstrijd het geval is, rijders dier wagens aan den start deelnemen.
standplaats Grolloo; Dr. Hubbeling, Rolde, leende pantalon Van een der inwoners
Yohdliep met plannen, om te Assen eens met lijdt het geen twijfel, of het volgend jaar, als
Om Kwart voor twee begaven de rijders standplaats Rolde, met resp. hosp.-soldatcn.
gemeente.
en de Jury zich naar den start, voorafge
De leiding der militaire telefoon was bij
(Zie vervolg derde pagina eerste blad.)
gaan door het Rolder muziekcorps, dat aan
het 9e reg. inf.
de wedstrijd op zijn wijze aardig wat fleurig
heid bijzette.
Onderwijl was het aantal belangstellenden
enorm toegenomen. Kon men een uur te vo
ren b.v. nog eenige schattin;* maken, nu
was daarvan geen sprake meer. Halfweg
Borger waren de menschen langs den weg
opgesteld en te Borger had men zich tot de
„hoogte", weer een goed plaatsje langs den
weg verzekerd.
Een kwartier later trad de voorzitter der
Motorclub, Assen en Omstreken, de heer
J. Kramer, naar voren, om een welkomst
woord uit te spreken en dank te brengen
aan de hoofdingenieurs van Rijks- en Pro
vincialen Waterstaat, voor alles wat zij in het
belang van dezen wedstrijd hadden gedaan.
Een compliment ook bracht de heer Kramer
den heer Biestraten, voor het inrichten van
een veldtelefoon langs het circuit en voorts
bracht spr. warme hulde voor de enorme
medewerking, die zooveel (ot het welslagen
had medegewerkt, welke van de hooge auto
riteiten, en van de burgemeesters van Bor
ger en Bolde, alsook van de boerschappen
iwas ondervonden.
Na den heer Kramer, sprak de he-r mr.
T. Linthorst Horoan, Commissaris der Ko
Het muziekcorps te Rolde, dat de deelnemers en jury naar den start
ningin.
P. van Wijngaarden te Rotterdam, op Norton, winnaar van den beker
vooraf ging en er de fleurigheid gedurende den wedstrijd in hooge mate
Het was mij een groot genoegen,
aldus
in Klasse C, poseert voor onzen fotograaf.
spr., te voldoen aan de uitnoodiging van het
in hield.

f f DE GROOTE DAG IS VOORBIJ.

De dag- van de met zooveel spanning door de
tlch opgegeven renners en met zoo groote be
langstelling door alle sportliefhebbers en sporlEefhebsters tegemoet geziene Eerste Nederland
sche T. T. Snelheidswegwedstrijd, ligt weer ach
ter ons.
Èn al dadelijk moet het ons uit de pen, dat
Vij schitterend is geslaagd. Buitengewoon ge
slaagd voor zulk een eersten wedstrijd, die in
alle opzichten toch als een proef moet worden
beschouwd.
Waar, eerlijk gezegd, het kan niet beter. De
wegen waren in zeer goeden staat en ook het
8 K.M. lange zandgedeelte, langs den Koedijk
'ónder Borger, bleek voor geen enkelen rijder
©enig bezwaar op te leveren. Een woord van
flank aan de gemeentebesturen, die door een
Santal arbeiders deze wegen in zulk een goede
conditie hadden laten brengen, is hier wel op
zijn plaats.
Heel wat moeite en zorgen heeft het gekost,
Voordat de eerste snelheidswegwedstrijd in

BUITENLANDSCH OVERZICHT.
DE CRISIS IN DE ENGELSCHE MIJNINDUSTRIE.

WERKLOOSHEID IN OOSTENRIJK

De Kloof blijft nog- bestaan.
In Engeland komt de aldaar heerschende cri
sis in de mijnnijverheid niet spoedig- tot een
einde. Het blijkt een zeer moeilijke zaak, om de
mijneigenaars en de mijnwerkers tot eikaar te
brengen. Zooals men weet, is de crisis ontstaan,
tengevolge van het feit, dat de mijneigenaars de
met de arbeiders aangegane overeenkomst inzaake de loonen hebben opgezegd, wat een be
langrijke verlaging van den levensstandaard deimijnwerkers met zich brengen zou. Het is be
grijpelijk dat de arbeiders zich met kracht ver
zetten tegen een dergelijke vermindering hun
ner maatschappelijke positie en eischen, dat de
opzegging der overeenkomst zal worden inge
trokken. Doch daarvan willen de mijneigenaren
niet weten, omdat zij van oordeel zijn, dat on
mogelijk de tot nu toe uitbetaalde loonen voor
'de arbeiders kunnen worden gehandhaafd, aan
gezien gedurende het jaar dat de overeenkomst
van kracht was, nauwelijks de productiekosten
ider industrie gedekt zijn. Zelfs toonden de re
sultaten der laatste maanden in alle districten
een verlies aan, in sommige districten zelfs een
belangrijk verlies.
Van regeeringswege is nu getracht, om de
partijen tot elkaar te brengen en is minister
Bridgeman als bemiddelaar opgetreden, maar
tot nog toe is het hem niet gelukt onderhande
lingen tusschen mijneigenaars en mijnarbeiders
tot stand te brengen, omdat de laatsten perti
nent weigerden tot eenigerlei Onderhandeling
mede te werken, zoolang niet de opgezegde
overeenkomst ingetrokken is. En de arbeiders
zijn nu in hun houding nog gesteund door het
lEngelsche Vak verband, dat een resolutie aan
nam, waarin wordt gezegd, dat het verbond de
mijnwerkers volkomen steunt en zich verbindt
met hen tegen de verlaging van den levens
standaard samen te werken. En de Alg-emeene
Raad heeft daarbij het vertrouwen uitgesproken,
dat de geheele georganiseerde Britsche arbei
dersbeweging- de mijnwerkers in hun strijd zal
steunen en zich onvoorwaardelijk ter beschik
king zal stellen der mijnwerkersfederatie, om
haar ieder mogelijken en gewenschten steun te
verleenen. Ondanks de door de arbeiders aange
nomen houding, hebben de eigenaren der mijnen
evenwel verklaard, niet aan de hun gestelde
voorwaarden tè kunnen voldoen en de houding
«Jer mijnwerkers ten sterkste te betreuren.

metaalarbeiders, die in Oostenrijk moeilijk werk
zullen vinden gedurende geruimen tijd, omda'
een groot deel van de fabrieken, gedurende
den oorlog voor de vervaardiging fan oorlogsmaterieel opgericht, en later voor de vervaardi
ging van allerlei andere voortbrengselen inge
richt, stop mo>st worden gezet, omdat het be
drijf niet winstgevend was. 'Meer dan een zesde
van het totaal aantal werkloozen vormen de amb
tenaren, die, naar alle waarschijnlijkheid in Oos
tenrijk wel nimmer weer werk zullen kunnen virfden Toen do ooricg was geëindigj, werden niet
öl'een de 'Dir>sphe staatsambtenaren uit de door
1 sjecho-Slowakije, Servië en Italië ingelijfde
provinciën naar Oostenrijk gezonden, doch cok
de meeste Duitsche ambtenaren van particuliere
ondernemingen. Daardoor is het aantal ambte
naren in Oostenrijk veel te groot. Het aantal
ambtenaren, dat half Juni zonder betrekking
1
rondliep, en als werkloos ondrsteiming on ving, beliep niet minder dan 14.5CO.
Voor al deze menschen wordt alleen landver
huizing- het eenige middel geacht om weer door
werken in eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Daartoe willen de Oostenrijksche arbeiders
kamers en nog een reeks van andere arbeiders
organisaties meewerken, weshalve zij, zooais
eenigen tijd geleden gemeld, een verzoek tot de
Oostenrijksche regeering hebben gericht, om
langs diplomatieken weg landverhuizing b.v.
naar Amerika of andere staten mogelijk te ma
ken. Daartoe zal nu de regeering bovengenoemd
pogingen aanwenden, maar alvorens zulks te
doen, zal een wetsontwerp worden ingediend,
dat bepalen zal, dat geen Oostenrijksche onder
nemer het recht zal hebben een arbeider, leer
ling of dienstbode in dienst te nemen, die niet
het bewijs levert, dat hij Oostenrijksche staats
burger is. Wie een buitenlander in dienst neemt,
zal behalve dat hij een bijzondere belasting moet
betalen, tal van formaliteiten moeten vervullen,
terwijl op overtredingen van deze wet, een boete
van 10 millioen kronen is gesteld.
Dat met het oog- op ook elders heerschende
werkloosheid vele staten onder zulke omstandig
heden niet bereid zullen zijn Oostenrijksche
werkkrachten toe te laten, behoeft geen nader
betoog. Het is daarom te hopen, dat de regee
ring, met het oog op de wenschelijkheid eener
landverhuizing der werkloozen, het reeds aange
kondigde wetsontwerp ter verhindering van de
mededinging van buitënlandsche arbeiders in
Oostenrijk, niet zal indienen.

Overbrugging wel mogelijk ?
Door de vasthoudendheid van beide zijden,
lijkt het dus wel, dat de strijd in de mijnindustrie
in Engeland tot het bittere einder moet worden
uitgestreden. Hel is niet te hopen, omdat zulks
ernstige gevolgen met zich zou kunnen brengen.
Dat ziet men vooral van regeeringswege in, van
welken kant men dan ook blijft doorgaan met te
trachten alsnog een verbindingsbrug tusschen
de partijen te kunnen aanbrengen. En pessimis
tisch is de regeering te dezen niet. Minister
Bridgeman blijft met zijn werk voortgaan en zal
zeer zeker alles doen wat mogelijk is om toch
nog onderhandelingen tot stand te brengen. Er
bestaan velerlei redenen om dat te veronderStellen.
Te Scarborough wordt nl. deze week een mijnWerkerscongres gehouden en men hoopt dat hier
op dit congres wel een of ander voorstel tot het
openen van onderhandelingen zal worden ge
daan. Teneinde op deze conferentie met de
mijnwerkersleiders in contact te blijven, zijn tele
fonische verbindingen aangebracht vanaf het
congresgebouw naar 's ministers bureau, zoodat
ten allen tijde met dezen kan worden geconfe'reerd.
Vrijdag a.s. zal in verband met de mijnwer
kerscrisis te Londen eeh algemeen congres van
yakvereenigingen worden gehouden, waarop
spoorwegmannen, transportarbeiders, machine
arbeiders, mijnwerkers en algemeene arbeiders
zullen samenkomen. Het ware te wenschen, dat
men aldaar tot een definitief besluit kan komen,
dat in de goede richting zou kunnen leiden.
Want het valt niet te ontkennen dat deze mijn
werkerscrisis in Engeland op een zeer ongunstig
oogenblik komt. Immers men ziet het aan de
overzijde van het Kanaal thans maar al te dui
delijk in, dat het geheele economische leven in
Engeland ziek is, welke ziekte alleen zal kunnen
worden genezen, door het nemen van zeer
strenge maatregelen. Ondanks het feit toch, dat
de algemeene voorwaarden in de wereld voor
een vooruitgang gunstig zijn, gaat het met de
Britsche industrie, over het algemeen genomen,
achteruit, waartoe verschillende factoren uit den
binnenlandschen toestand van Groot-Brittannië
voortvloeiende, hebben medegewerkt. Een daar
toe ingestelde commissie heeft aan het einde van
ieen door haar uitgebracht rapport betoogd, dat
verbetering der Britsche industrie alleen te ver
krijgen is, door de belastingen roet 15 a 20 pet.
te verlagen en een overeenkomstige daling der
staatsuitgaven, wat weer met een verlaging van
den levensstandaard gepaard moet gaan. Daartoe
echter zal ook verlenging van arbeidstiid en ver
laging der loonen moeten meewerken. En het is
juist dit, waartegen de arbeiders zich ten zeerste
verzetten.

Landverhuizing-,
Behalve in Engeland, vraagt ook in Oosten
rijk de werkloosheidsbestrijding zeer groote
aandacht. Volgens de eenige dagen geleden
openbaar gemaakte statistische gegevens, beliep
het aantal werkloozen, dat steun genoot, op
ultimo Mei nog immer 130.767, of ongeveer het
dubbele van het vorig jaar, terwijl er bovendien
nog een aanzienlijk aantal werkloozen is, dat
geen steun geniet, omdat het dien steun reeds
gedurende het in de wet vastgestelde aantal
maanden heeft genoten. Het is duidelijk, dat de
steunuitkeering aan de werkloozen zeer zwaar
drukt op het bedrijfsleven en een oplossing van
het werkloosheidsvraagstuk dus ook hier een
zaak van groote beteekenis is..
Een vierde gedeelte der werkloozen, aldus
wordt uit Weenen bericht, is bestaande uit hulp»
arbeiders ; een ander vierde gedeelte bestaat uit

Gemengde Berichten.
DE DUITSCHE NOORDPOOL VLUCHT.
De plannen voor de Duitsche Noordpoolvlucht per Zeppelin, waaraan ook Nansen en
Amundsen, onder leiding van Dr. Ecksner,
zouden deelnemen, nemen steeds grootscher
vormen aan, meldt men uit Berlijn.
Dezer dagen zal een samenkomst tusschen
Amundoen en Dr. Eckener in een Duitsche
havenstad plaats hebben.
Het benoodigd kapitaal voor de vlucht
bedraagt 7 millioen g-oudmark, waarvan 4%
millioen noodig is voor den 'bouw van het
luchtschip.
De ontwerpers van het denkbeeld zullen
de middelen bijeenkrijgen op een wijze, dat
de vlucht een expeditie wordt van het Duit
sche volk, waaraan aUe klassen en standen
moeten meewerken.
iCfp de eerste plaats de vakvereenigingen,
zoowel de sociaal-democratische aha de Ka
tholieke en de Hirsch-Dunkersche. Zij moe
ten iper man 30 phennig 'bijdragen.
Ook de werkgevers- en industrieele bon
den behooien flinke sommen te geven. De
beambten en enïbtenaarsbonden zullen even
als al de vakvereenigingsanbeiders 30 phennig
bethcoren bij te dragen. De steden en lande
lijke gemeenten 2 phennig per hoofd der be
volking.
Voorts zou een belasting van enkele phenningen moeten geheven worden op de bil
jetten van schouwburgen en bioscopen, zelfs
de jeugd moet bijdragen.
Voor wat dan nog aan de 7 millioen goud
mark zou ontbreken, heeft Dr. Eckener reeds
enkele toezeggingen van Amerika en andere
buitenlandsehe staten.
Het comité van voorbereiding zal bestaan
uit vertegenwoordigers van alle standen,
uchter niet van de regeering, daar het denk
beeld spontaan uit het volk is opgekomen.
Er zijn echter enkele maren. Zoo is het
de vraag, of de geallieerden den bouw van
het lucht chip zullen toestaan, en ten tweede
of Nansen het ermede eens is, dat Amundsen
aan de expeditie deelneemt, terwijl ook moet
afgewacht worden, hoe men zal staan tegen
over Amundsen's (bekendei) anti-Duitsche
houding tijdens den oorlog.
Anderzijds geeft de „Vorwarts" den expe
ditie-leden reeds een koudwaterstraal door
erop te wijzen, dat de sociaal-democratische
vakvereeniging haar geld voor niets anders
dan den klassenstrijd kunnen gebruiken.
MERKWAARDIGE LOURDESj
GENEZING.
Te Lourdes heeft zich een nieuwe merk
waardige genezing voorgedaan, aldus lezen
we in „De Maasb."
Eén der Spaansche pelgrims, mevrouw
Julia Ventura van Barcelona, was zoo goed
als stervende naar Lourdeo gebracht. De
laatste 9 jaren was zij voort-durend bedlegerig
geweestIn het medische rapport, aan haar ziekte
gewijd), wordt veklaard, dat zij longtering had
in een vèr-gevorderd stadium. Zij kon geen
vast voedsel meer tot zich nemen en melk
was haar voornaamste voeding.
Zij kon nog slechts zwakjes (opreken en
was bijna tot een geraamte weggeteerd.
Gedurende de reis naar Lourdes en in het
.„Hospice de Notre Dame" aldaar viel zij ver
scheidene malen in zwijm en men verwachtte,

dat zij ieder oogenblik in zulk een bezwijming
zou tdijven.
Naar de grot gebracht en in de piscine
ondergedompeld, verklaarde zij zich eens
klaps genezen te gevoelen. Zij sprak mei
luide heldere stem, de kleur keerde op haar
wangfen terug, zij kon weer loopen en vroeg
om voed/iel.
Een eerste onderzoek op het 'bureau der
medische constateeringen te Lourdes wees
uit, dat haar ziekte geweken was.
Een telegrafisch verzoek werd naar Barce
lona gezonden om volledige rapporten om
trent haar vroegeren toestand.
Den volgende dag werd het geval door
vijftien doktoren besproken. Zij allen onder
teekenden de verklaring, later op den dag
door dr- Marchand, den president van het
medisch bureau uitgevaardigd, dat mevrouw
Julia Ventura plotseling genezen was dat
as))\ö '-iporen der ziekte uit de longen ver
dwenen waren, welke nu gezond bleken, ter
wijl de ademhaling geheel vrij en regelmatig
was.
De genezene was dien dag fegenwoordig
bij de openbare dankzegging voor de groote
gunst, die zij ontvangen had.

Vrijdag even voor 11 uur in Amsterdam, waar
allereerst het Koninklijk Paleis, daarna het
Rijksmuseum bezien werd. Toen naar Artis.
waar ze vier uur vertoefden en natuurlijk
nies uitgekeken raakten- Maar het etensklokje
oloeg en door de goede zorgen van mejuffr.
Tuininga in het Tehuis voor Volksonderwijs
werden de kinderen heerlijk opgekwikt. Nog
een pleizierige boottocht naar Zaandam en de
eerste dag was om. Den volenden morgen,
nadat de Eexter jeugd de vriendelijke mej.
Tuininga nog even in de bloemetjes had ge
zet, ging het naar Zundvoort. Dat werd het
glanspunt der reis. Prachtig <*-"<er aan zpc r
Geen der kinderen had ooit zee gezien. Aan
't einde der huizenrij van de hoofdstraat
door Zandvoort daar lag de majectieuze zee
voor ze! Onvergetelijk! Toen het urenlang
gedartel aan 't strand : pootjes baden, pic-nic
in 't reine zand, draafpartijen van de duinen.
Een fotograaf werd opgezocht om een paar
kiekjes te nemen. De tijd vloog om. Terug
naar Amoterdam. Nog een wandeling door de
Kal verstraat, een bezoek aan de Nieuwe
Kerk met het praalgraf van De Ruyter en de
terugreis moest worden aanvaard. Voor stelligen dorst in den trein kon nog een goede
portie Aalsmeerder fruit meegenomen wor
den. Om ruim half elf een luid hoera ! als
DE KEIZER REGEERT.
welkomstgroet van ouders en kinderen aan
De „Frankf. Ztg," heeft een ingezonden 't station Eext. Als herinnering aan de 'blijde
stuk ontvangen, getiteld : „Wat een Ilij'n- dagen kreeg elk der kinderen een paar der
landsch schoolboek leert" waarin de schrij welgeslaagde foto's aan 't strand cadeau.
ver vertelt, dat hij onlangs in den trein
tusschen Geisenheim en Wiesbaden met
2e EXLOëRMOND
schoolkinderen in der coupé zat te pralen en
M.U.L.O.-D1PLOMA
(13 Juli). — Mej. B.
van een hunner toevallig een ochoolboek in
handen kreeg, samengesteld door twee. Ber- Salomons alhier, slaagde te Groningen voor het
lijnsehe en een Danziger onderwijzer. Onder
GASSELTE.
allerlei Fran'sche vertaallesjes vond hij er ook
een met dezen zin erin: ,,Keizer Wilhelm II
ERNSTIG ONGELUK (12 Juli) — Gisteren
regeert ons land sinds 1888 : na hem zal zijn had alhier een treurig ongeval plaats. Ter
zoon, do kroonprins regeeren." Het 'boek wijl een auto ons dorp passeerde, schrok h-:t
Week uitgFgeven te Serlijn in 1935. Gaarne paard van den landbouwer Haaijer zoo erg,
h&/ ik, aldus de schrijver, nog wat meer dat: het met kracht ter zijde sloeg, met het
historioche openbaringen wilien opsporen in gefvolg, dat H. achtervoer van den wipkar
di'ti schoolboekje, maar de 14-jarige eigenaar viel op de straat. Deze val kwam zoo ermntig
had mij opmerkzaam aangekeken en vroeg aan, dat H. 'bij de wed- Pepping werd binnen
plotseling : Bent u misschien FYanschman ? gedragen en aanvankelijk niet mocht worden
en dan snibbig : oder gar schwartzrotgelb ?" vervoerd op medisch advies. Later is hij per
Met ieen knal sloeg hij het boek 'voor imijin; brancard naar zijn woning vervoerd. De toe
neus toe en sprong woedend zonder te groe stand van H. is zorgwekkend.
ten uit den trein.
Blijkbaar, zoo merkt de „Frankf. Ztg." op,
DE GEWASSEN (12 Juli). — De hooiing
is de nieuwe stand van zaken in Duitochland, is alhier zoo goed als geëindigd, hetgeen ten
niettegenstaande de republiek in de grond deele bij mooi weer kon geschieden. De op
wet is vastgelegd, in de schoolboeken nog brengst is goed, daar het gras zeer lang was,
niet algemeen bekend !
doch minder ondengrao bevatte. De bouw
nadert weer en de roggearen zijn goed ge
vuld, terwijl de stand van het gewas zeer
goed is. Ook de aardappels op de eschigronSAMENGEVAT NIEUWS.
den hebben een goeden stand en vooral de
— De Japansche bladen maken in bedekte nieuwe soorten als Triumph, Pepo en Putermen melding van een complot tegen den nassia, welke beide laatste uit Duitschland
ir on in de afgeloopen maand. De beschul geïmporteerd zijn, zijn uitstekend- Ietu min
digingen zouden "binnenkort terechtstaan.
der goed is de stand van de Paul Kruger en
<— < iVollglens een bericht uit Tokio zu'.ltii Commandant, welke tegen strenge weersver
binnenkort besprekingen plaats vinden tus- andering minder bestand blijken te zijn. Naar
oohen het Japansche ministerie van Buiten wo vernemen, wordt voor het stroo thans 17
landsche Zaken en den iBritschen ambassa gulden per 1000 K.G. besteed.
deur 'betreffende het sluiten van een JapamchBiitsch verbond tot herstel en handhaving
GIETEN.
van den vrede in het verre Oosten.
SCHOOLREISJE (11 Juli). — Donderdag
— Te Liibeek zou de portier Tiedemann morgen met den eersten trein zijn de school
worden onthoofd, die verleden jaar een 10- kinderen van de hoogste klassen te Gieten, een
jarig meisje heeft vermoord. Toen de cipier kleine vijftig, op reis gegaan naar Amsterdam.
hem kwam ophalen, rukte de man zich plot De reis duurde twee dagen, 's Nachts werd ge
seling los, liep de trap af en sprong uit een logeerd in de inrichting van Volksonderwijs aan
openstaand raam. Hij, kwam op de binnen de Linneausstraat, wat uitstekend voldaan heeft.
plaats terecht en was onmiddellijk dood.
T wee dagen konden de kinderen genieten van
— Amorquen Guifrache, het Iicoïd van de de groote stad. En ze hebben veel gezien. De
Turksche partij, is in hechtenis ^enoincn. Hij voornaamste punten van het programma waren:
7ou irt betrekking staan tot AM el Krim- bezichtiging Kon. Paleis, Vondelpark, Rijksmu
Meer dan 60 inboorlingen zouden in de zaak seum, Nieuwe Kerk, Artis en Bijenkorf, waarbetrokken zijn.
tusschendoor een rondvaart door de grachten
— Uit het Roergebied wordt gemeld, dat en het IJ, met bezichtiging der dokken plaats
per 1 Augustus een z&er groote bcdrijfs- vond. Verder een wandeling door de stad en
inkrimping zal plaats hebben. Zoo zal dte een boottocht naar Zaandam. De geheele reis
Phoenix-fabriek vier mijnen : de „Nordstern" verliep, uitgezonderd een kleinigheid, uitstekend.
I, II, III en IV sluiten en daar'tij 4000 arbeiVeel werd gevergd van de beenen, want de
deitj ontslaan.
tram is wel mooi, maar steeds trammen, dat
— Een afschuwelijke gebeurtenis heeft zich
kon er niet..af. Men denke evenwel niet, dat de
in de buurt van "het Spaansche dorpje Redovan afgespeeld. Daar kampeerde een zigeu kinderen op de terugreis lusteloos waren. Ze
nerbende, die feest vierde ter gelegenheid van hebben gedurende de vier uurtjes treinen lustig
de geboorte van een kind. Na het verrichten de stemming er in gehouden. Het groot aantal
der hierbij voorgeschreven plechtige hande menschen, dat de reizigers Vrijdagavond om 11
lingen, werd er vreeselijk gedronken en in uur opwachtte aan 't station, kan dit getuigen.
Ongetwijfeld zal dit reisje, èn bij de kinderen
hun roeis toesloot het, mannelijk deel der
zigeuners zich van het kind te ontdoen, het èn bij het personeel, lang in 't geheugen blijven.
te braden en daarna op te eten. Doch juist
IIAVELTE.
toen zij hun luguber voornemen ten uitvoer
wilden brengen kwam de vader van het kind ERNSTIG ONGELUK (13 Juli). — Zaterdag
tot bezinning en verzette zich hardnekkig had bij de Boschkampsbrug alhier een zeer ern
tegen de uitvoering. Een bloedige vechtpartij stig ongeluk plaats. Terwijl de ruim 50-jarige
volgde, waarbij drie zigeuners era'tig wer heer R. Meeuwes, wethouder dezer gemeente,
den gewond. De anderen werden door de met een zijner pachters
met de fiets aan de
politie "varreot-eerd die door de verschrikte hand achter een hooiwagen liep, werd hij door
vrouwen van het kamp was gewaarschuwd.
een passeerende auto, die voor den wagen
was uitgeweken, en daarna weder op den weg
kwam, aangereden, met het ongelukkige gevolg,
dat de heer M. ernstig aan hoofd en buik werd
gewond en een hersenschudding bekwam.
Door dr. Lingmont uit Meppel, die per auto
passeerde, werd de gewonde, die buiten kennis
verkeerde, verbonden, waarna de heer M. zoo
BARNFLAIR—MUNNEKEMOER. spoedig mogelijk naar 't Ziekenhuis te Assen is
OPHEFFING POSTKANTOOR, (13 Juli) — vervoerd. De toestand is zeer zorgwekkend.
Nader vernemen wij, dat de toestand van den
Wegens opheffing- van het bulp.postkantoor
alhier, (den 16 dezer) is tot besteller bij de heer M., die hedenmorgen nog bewusteloos
1'. er. T. met ingang van dien datum be was, iets beter bevonden werd en niet hopeloos
noemd de heer J. Bakker, thans kantoor is.
houder aldaar.

UIT DE PROVINCIE.

HOOGEVEEN.

EEN FLINKE AFKOELING, (13 Juli) —
Zekere vrouw P. tijdelijk onbestorven 'we
duwvrouw, (haar wederhelft zit n.1. elders)
was reeds eenigen tijd inwonend bij M. Eerst
genoemde zorgde nu en dan voor de pot en
verdere bezigheden. Dezer dagen ontstond
echter een woordenwisseling over het eten,
met gevolg, dat vrouw P. uit drift in het
vaarwater spreng; Of ze, eenmaal in liet
natte element berouw kreeg, vertelde ze niet
maar historisch is het, dat ze spoedig weer
op den vasten wal krabbelde, en drijfnat af
droop. Het voorval had heel wat beikiij'kis,
doch vrouwtjes drift was 'bekoeld.
EEXT.
SCHOOLREISJE (13 Juli). — Vrijdag en
Zaterdag deden de kinderen der drie hoogste
schoolklassen, onder leiding der onderwijzer®,
een schoolreisje naar Amsterdam, Zaandam
en Zandvoort. Met mooi weer arriveerden ze

Na verfenging gewonnen door Rolde.
Sparta II, Borger—Hercules, Assen
0—5
w.n o.

Rolder iBovs—Hercules, Assen
1—3
De
prijs, een zilveren krans viel ten
deel aan Hercules- te Assen ; 2e pr, een zilv.
mcd. Ro'der Boys; 3e prijs bronzen med.
Gieter Boys.
\ erder vermeldde het programma :
1 Keuring van enkel ingespannen landbouw tuigpaarden. Hier waren 7 deelnemers.
Ie pi', t ^0, de zwarte merrie van den heer
J. \t. d. oude 'telvockwinge: -3e |>r., 130'dc» v -bi,
van den heer Vos te Veendam; 3e pi-, fio de
vos van den heer R. Schuiling te Eext; 4e
prijs f 5, de zwarte merrie van den heer J.
v. d. Woude te Ivoekange.
Als altijd trok dit punt van het program
ma veei belangstelling, vooral bij de land
bouwende bevolking. Hengsten waren uit
gesloten.

2.

I'onyraces. Vrij© deelname, stokmaat

1.50 M. Hiervoor vyaren 7 deelnemers

le pi'. 1 25, de heer Slik te Winschoten ; 2e
pi. f li), de heer Biesterveld te Groningen;
3e pr f 10, de heer Leupen te Rolde.
1 oi.-j s en ividden is nog al eens koppig
goedje, hnkele maaikiten ook nu weer soms
vreemde capriolen.
3. Kloiauivenschietwedstrijd. Vrije deel
name. Aaji tal van jagers in de provincie
was een aparte uitnoodiging tot deelname
gezonden De deelname was dan ook zeer be\ i edigend. Niet minder dan 31 sdhutlen8
kampten mee om de fraaie prijzen.
Winnaars: le pr. de .heer Jobing, Nw\Amsterdam, een fraaie weitaseh; 2e pr. de
hoer Boilruis te Groningen; rugzak; 3e pr.
de heer Prins te Borger-Compagnie, een hazennet; ie pr. de heer J. Hcman, te Eext,
een patroongordel; poedelprijs de heer T,
Leever te Rolde, een, tbermosflesch.
2e, 3e en -ie prijs na overschieten. Bij de
zen wedstrijd kwam het weer ten duidelijfkste uit, dat, oefening 'kunst baart. Het schie
ten op kleiduiven is heel iets anders dan da
jacht op patrijzen of ander wild. Uitnemen
de schutters in den jachttijd kwamen hier
niet voor een prijs in aanmerking.
't. Volks- en kinderspelen. Deelname uitsluiter.d uit de gemeente Rolde.
Str.elendaps: le pr. mej. G. Lubbers; 2e
pr. mej, G. Liefeer ; 3e pr. mej. J, Pater; 11
deelneemsters
Ton kruipen : 11 deelnemers : le pr. G. Bakiker; 2e pr. H. Ubels; 3e pr. J. Peeks
Wasch ophangen, 17 deelneemsters: le pr
mej. T. Spoelman; 2e pr. mej. D, 'Berends;
3e pr. mej. H. Hommes Gd.
Haai den trein, 27 deelnemers: le pr. J,
Eiten; 2c pr. J. Suichies ; 3e pr. J. Sterk
Ma afloop van de wedstrijden werd een op
tocht met muziek door het dorp gehouden.
Daarna werd het zomerfeest in de verschil
lende cafés onder zang en dans voortgezet.
Het feest is uitstekend geslaagd. .De muziek
van hec fanfarecorps „Buterpe" droeg het
zijne bij tot het welslagen van den feestdag.
De commissie heeft baar moeilijke taak
schitterend vervuld.
NA EEN HALF JAAR IN 'T OUDE NEST
TERUG, (12 Juli) — De heer H. Lijn alhier
nam van hier in het laatst van iDeeemlfeir
1924 een. duif, (Hongaarsche hoogvlieger)
mee voor iemand te Amsterdam. Hedenmid
dag is het diertje hier weer aangekomen. Nia
ejn half jaar zwerven schijnt het dus zijn
oude standplaats te hebben weergevonden.

RUINERWOLD.
TOEGELATEN (11 Juli). — Tot de eerste
klasse van het Gymnasium te Zwolle is na
afgelegd examen toegelaten de jongeheer H.
G. van Veen te Broekhuizen.
M.U.L.O.-diploma.
.

SMILDE.
M.U.L.O.-DIPLOMA (13 Juli). — De heer W,
Kok alhier slaagde te Groningen voor het
M.U.L.O.-diploma.

MEPPEL
VOORBEREIDING VOOR DEN NATIONALEM
ZANGDAG (13 Juli). — Zooals men weet,
wordt in verschillende plaatsen van ons land
een nationale zangdag gehouden. Ook onze stad
blijft niet achter. Onder leiding Van den heer L.
Mulder, oud-schoolfoofd, is een zestal liederen
ingestudeerd, dat Zaterdagmiddag ten gehoore
is gebracht Het was een lust naar de ruim 650
leerlingen, alle kinderen uit de hoogste 3 klas
sen van alle openbare en bijzondere scholen al
hier, te luisteren. Er werd bepaald heel goed ge*
zongen.

ASSEN.
M.U.L.O.-DIPLOMA.
Voor het M.U.L.O.-diploma slaagden te Gro-i
ningen de dames A. G. Kroes en H. H. fissing.;

GESLAAGD (11 Juli). De heer T. Sierdsma,
UITSTAPJE VAN SCHOOL No. 7.
ileeraar aan de Ambachtsschool alhier, slaag
Onder geleide van het onderwijzend perso
de heden te 's Gravenhage voor acte N III
neel van school 7, maakten de kinderen der
(Bouwkundig teekenen).
hoogste leerjaren een uitstapje naar Zwolle en
omstreken.
TUFJ3GUW (11 Juli). — Op initiatief van
Dank zij de bijdragen van Volksonderwijs en
den Burgemeester is te Hollandfiche veld een
afdeemg van den Tuinbouw opgericht met gemeente konden alle leerlingen meegaan. Irt
£5 leden en te Elim met 40 leden. Getracht Zwolle werd even de Sassenpoort bezichtigd er»
zal worden ook dezen winter cursus te daarna ging het wandelende naar Katerveer.
Van hier ging het per boot naar Hattem en ver
geven-.
der te voet de Veluwe op. In den tuin van de
ROLDE.
uitspanning „Molecaten" werd gepauzeerd. Even
ZOMERFEEST, (13 Juli) — Gisteren werd naar de leemkuilen, voor den fotograaf poseeren
hier onder begunstiging van fraai zomer en terug naar Hattem, vanwaar de boot allert
weer het zomerfeest gehouden. Een groot terugbracht naar Zwolle. Op het nippertje de
publiek van elders en hier woonde de ver trein gehaald, die in éénen door het gezelschap
tegen achten weer terugbracht. De kinderen
schillende vermakelijkheden bij.
Des morgens werd een voetbalwedstrijd hebben een leerzanien en genoeglijken dag ge
had.
gehoudien. De uitslagen hiervan waren :
Kolder Boys—Gieter Boys
1—1

Gerard Dieters in de bocht bij Borger, tweede prijswinnaar Klasse B op
New-Imperial.
De 8ste en 9de ronde gaf een kamp om de
2de en de 3de plaats tusschen no. 16 en 26 —
en de 10de ronde bracht bij het ingaan der
ronde voor no. 16 een val in de buitenbocht,
Idoch spoedig zat deze weer op zijn machine.
De uitslag was aldus:
[Klasse B tot 350 kub. e.M., 10 ronden:
Juniores: le prijs, de beker van de N. V.
,,'Acetylena", H. Bieze, 'Amsterdam, op NewJmperial; t\jd 3 uur 26 min. 22 4|5 sec.
Seniores: le prijs, gouden K. N. M. V.-me3aiHe, J. H. P. Jansen, Amsterdam, op Matchless; tyd 3 uur 32 min. 2 1|5 sec.
2e prijs, gouden medaille, G. Dieters, Assen,
ï>p New-Imperial; tijd 3 uur 36 min. 24 2|5 sec.

DE STRIJD.

In klasse C "waren ingeschreven 17 deel
nemers. Hiervan startten ll en wel: J. J.
Abeln, Emmer-Compasuum (Douglas); Jac.
Brunt, Hilversum (Douglas);. K. Burlage,
Den Haag, (Norton); C. v. Diggelen, Haar
lem Triumph); A. P. v. Hamersveld, Stoesterberg, (H.D.); J. P. J. Jansen, Amsterdam
(Sarolea); F. J. Ouwingas Groningen (Saro
lea); W. Rossingh, Borger, (Norton); J. J.
van Slooten, Haarlem, (Douglas); D.
de
.Vries, Bovenknijpe (B.S.A.); P. van Wijnjgaarden, Rotterdam (Norton).
Hierbij moeten naar voren worden
ge
bracht A. P. van Hamersveld (no. 35) Soesterberg op H.D., de winnaar van het mees
terschap van Duitschland in zware motoren.
Voorts K. M. Burlage, Den Haag, op Nor
ton, de bekende grand prix rijder en Jac.
Brunt, Hilversum en Van Kooten, Haarlem,
beide twee Douglas-rijders, bekend om hun
Overwinningen op de griisbaanwed-strijdcn.
1
Ook ons Noorden was hier goed vertegen
woordigd door W. Rossingh, Borger op Nor
ton en J. Abeln, Emmer-Coifipascuum,,
op
Douglas, waarvan Abeln zelfs tot de prijs
winnaars behoorde.
In de derde ronde begon reeds «.eekening
in dezen wedstrijd te komen. No 37 (Jac.
r
Brunt) viel
•
" i<!e terwnl in
de derde ronde sneuvelden 33 (De Vries),
|S4 (Rossingh) en 45 (v. Diggelen.)
In de vierde ronde gaf op 42 (Karei Bur
lage) bet op. Hij. had toen reeds ïijn derde
lekke band en zag wednig kans om zijn ach
terstand nog weer in te halen, hoewel hij
buitengewoon snelle ronden maakte.
In de vijfde en zesde ronde bleek dat de
strijd zou loopen tusschen 35 Cv. Hamersveld)
en 36 (Van Wijngaarden).
Hkmersveld lag aanvankelijk aan den
kop, doch in de 8ste ronde kreeg hij een
jnalheur aan de machine (een verbogen klep),
waardoor hij in de tweede plaats geraakte,
zonder dat hij zich daar zelf van bewust was.
Met een gering tijdsverschil ging no. 36
(v. Wijngaardén) over den eindstreep en v.

Advertentiën.

Kinderherstellingsoord
„De Zulthe" te
Roden
voor zwakke, scrofuleuze
niet bedlegerige kinderen
Aan de inrichting, ge- *
legen in boschrijke om
geving, zijn ligballen
ópenluchtonderwijs en
speelterreinen verbonden
Nadere inlichtingen geeft

de Directrice Zuster TALENS
Telef.: LEEK no. 22.

Gemeente Diever

Hamersveld was zeer verbaasd niet als no,
1 aan te komen.
No. 3 (Abeln, Emmer-Compas) nam de derde
plaats in, terwijl de vierde plaats werd ingeno
men door J. P. J. Jansen, Amsterdam, op
Sarolea.
Dit waren tenslotte de vier overblijvende rij
ders van de II gestarte machines.
De uitslag in deze klasse was aldus !
Klasse C — tot 500 c.M., 10 ronden:
Seniores : Te prijs, de „Motorrijwiel"beier, P,
van Wijngaarden, Rotterdam, op, Norton ; tijd
3 uur 6 min. 12 4/5 sec.
2e prijs, gouden medaille, A. P. van Hamersfeld, Soesterberg, op H. D., I cyl.; tijd 3 uur
9 min. 46 2/5 sec.
Juniores: Te prijs, gouden K. N. M. V.»
medaille, J. J. Abeln, Emmer-Compascuum, op
Douglas ; tijd 3 uur 38 min. 54 2/5 sec.
2e prijs, gouden medaille, J. P. J. Jansen,
Amsterdam, op Sarolea; tijd 3 uur 42 min. 6
sec.
Prijs voor : de snelste ronde in klasse B, zilv.
sigarettenkoker met inscriptie van den heer W.
H. Wellensick, Amsterdam: F. A. Vermaak,
Utrecht, op A. J. S.; tijd 18 min. 40 sec.;
de snelste ronde in klasse C, kunstvoorwerp
ter waarde van ƒ 25, A. P. van Hamersveld,
voornoemd ; tijd 16 min. 59 4/5 sec.

AAN HET EINDE..

Gedurende de .derde en vierde, zevende en

Niet alleen behendig in het bérijden", maar ook in het monteeren van
het stalen ros. Karei Burlage zet een nieuw achterwiel in z'n motor.

Gemeente OW1NCELOO
Waterleidingen
van 20 Jnli a.s. af, in
de bekende gewone volgorde.

n;34
Noksloot van
Dijpverbrug tot Smilde en leimg achter de Geeuwenbrug.
f>i?5

hoeft geen betoog.

DE AVOND.
's Avonds had de prijsuitdeeling plaats in de
Hertenkamp. Bestuur, renners en vele belang
stellenden in de motorsport waren toege
stroomd • om deze bij te wonen en het was er
dan ooi? stampvol.
Een aardig strijkje was aanwezig, dat de
goede stemming er in wist te houden.
Onder groot gejuich nam daarop de eerste
voorzitter, de heer .Kramer, het woord om de
uitslagen bekend te maken, zooals bovenstaand
reeds is medegedeeld. De gemiddelde snelheid
door de rijders gemaakt bedraagt 99 K.M.
Het speet den heer Kramer, geen meerdere
prijzen te kunnen uitdeelen, daar geen deelne
mers meer waren aangekomen.
Spr. hoopte, dat, indien een volgend jaar op
nieuw deze wedstrijden georganiseerd mochten
worden, èn he't aantal deelnemers èn dat der
aangekomenen, grooter zal zijn.
Spr. besloot den renners van harte geluk te
wenschen met de behaalde prijzen. (Daverend
applaus).
Daarna nam dr. Staal namens de Motorclub
Assen het woord: Spr. richtte zich in het
bijzonder tot den heer Kramer, di«n spr. de
de ziel der beweging noemde, en wien spreker
een woord van dank bracht voor hot vele
•werk, door den beer Kramer gedaan. Als
bewijs van hulde bood dr. Staul namens de
Motorclub A?cen, on 'or luid ar.j.laus, den
heer Kramer bloemen aan.
De heer Kramer bracht dr. Staal dank,
voor de hulde, alleen kon spr. die hulde ech
ter niet aanvaarden. Spr. wees op de vele
stille werkers, die de wedstrijden hebben
doen slagen, en memomeerde het vele werk,
door de heeren Dieters, Baakman en Jalvingb, die spr.'s rechterhand waren,, ver
richt.
Spr. besloot, met als zijn meening uit te
spreken, dat met deze wedstrijden den grond
gelegd is, voor, iets wat in ons land op den
duur nog veel succes kan hebben. (Appl.)
Daarna werd nog heel wat gedanst, en 't
was over middernacht, eer men huiswaarts
keerde.
Te middernacht startten tenslotte
nog
weer een viertal deelnemers, waaronder de
prijswinnaar van klasse B, naar Amsterdam,
even frisch, alsof zij nog geen wedstrijd ach
ter den rug hadden.
Om vier uur 's morgens vertrok de heer
Burlage per auto naar Den Haag.
Alles te zamen was het een schitterende
wedstrijd.
Moge bewaarheid worden,
dat,
zooals de heer Kramer zeide, dat met dezen eer
sten Nederlandschen T.T. snelheidswegwedtriid de grondslag is gelegd voor ëen jaarliiksch terugkeerenden wedstrijd in
onze
provincie.

Uit Rolde schrijft onze correspondent:
De motorwegwedstrijd Rolde-Borger-Schoon*
Ïoo-Grolloo-Rolde, de eerste in ons land, is schit
terend geslaagd. Het bezoek was enorm. Reeds
geruimen tijd voor den aanvang stroomden de
bezoekers van alle zijden per auto, motor, fiets
en ook te voet ons dorp binnen. De toeloop naar
den ingang werd steeds grooter naarmate dé
tijd van den afrit naderde. Ook telaatkomers
kwamen er nog bij menigte. De tribune voof
500 plaatsen, was voor den aanvang reeds uiti
verkocht. Verder vormden de andere toeschou
wers een haag om den grooten Brink. We hoor
den zeggen: „Er is meer volk dan op Harst-Rol
dermark". En dat zegt iets. De afrit ,was eetf
sensationeel moment. De belangstelling van hef
publiek was teekenend. Ijverig werden de ver
schillende binnengekomen nummers bij elk$
ronde in het practisch uitgevoerd programma
genoteerd.
Velen hadden zich voorgesteld een bijzonder
woeste en gevaarlijke sport te zullen zien,
waarbij ernstige ongelukken onvermijdelijk zoui
den zijn. Dat is erg meegevallen.
Werd op de rechte trajecten dikwijls buiten
gewoon snel gereden, bij het nemen van een
bocht werd door de rijders wel de noodige voor
zichtigheid in acht. genomen. De wedstrijd.is dan
ook zonder ongelukken afgeloopen.
De proefritten bleken meer gevaar op te leveren
dan de wedstrijd. Verschillende mededingers
waren vol lof over den weg. Verschillende café'?
hadden ook met 't oog op het Zomerfeest van
den volgenden dag versieringen aangebracht.
De fraaie tuin van café Schipper, waarin de
verlichting door de fa. De Jonge uit Assen was
aangebracht, was Vrijdag en Zaterdag prachtig.
De electrische lampen in kleuren gaven in 'f
groen een schitterend effect. In verschillende
café's was muziek.
*

•

*

Onze correspondent uit Borger schrijft':'
Te Borger, waar men op de renners een
prachtig gezicht had en waar men beter dan
waar ook het verloop kon volgen, volgde een'
zeer groot publiek, pl.m. 2000 menschen) met
belangstelling de verrichtingen van de verschil
lende rijders en moedigde men hier en daar d«
favorieten aan. Voor Borger was het een te
leurstelling, dat Rossing (Borger) na 4 ronden
zeer goed gereden te hebben, wegens 'motorpech den strijd moest staken. Ongelukken kwa<
men gelukkig niet voor. De zandweg bleef in
uitstekende conditie.
Door middel van een vanaf Rolde aangélegde
Veldtelefoon werden op het scöringbord de ron
den genoteerd, waardoor mfen zonder moeite
den uitslag kon volgen. De koesteëg Vormde als
bergplaats voor auto's en motoren, ten Uitste
kende gelegenheid.
Alles nagaande kunnen wé verklaféh,'dat de
regelingscommissie té Borger met groote tevre
denheid op dezen eersten wegwedstrijd kan te
rugzien.

Anreeperstraat.

HET VASTRECHTTARIEF
Op Donderdag 16 Juli
1935, des nain. om 2 uur,'
zullen bij de perceelen, pu
bliek worden verkocht:

STELT MIJ THANS IN STAAT
ELECTRISCH TE KOKEN, MIJN
KAMER TE VERWARMEN EN
DE V E R S C H I L L E N D E ELEC
TRISCHE H U I S H O U D E L I J K E
APPARATEN TE GEBRUIKEN.

De Rogge

BERNH. ROWEHL.

ALLES

Brink 20,

Dieverbrug tot üffelte Oude mooie Schol, Bakschol, groote
room, leiding over 't Ka Schelvisch,
(een-persoons),

S^l00ten Diever Sakschelvisch, Pieterman en
Kabeljoaw,

Beleefd aanbevelend.

GEMAKKELIJK
ZINDELIJK

in,til HUlnV Il
M'üfiifiajii».."!

ï

EN

GOEDKOOP.
VRAAGT INLICHTINGEN
BIJ D E N A G E N T .

- — V/ V
'

8EZOEKTONZE TOONKAMERS
KOSTELOOZE demonstratie

INT, &AM

Anlon Visser, ZOMERFEEST

Voor Dinsdag ontvang ik
Nöksloot van een - zending Tarbot, Tong,

Het Gemeentebestuur.

tijdens de 2e ronde.

- ROGGE

Schouw
Waterleidingen.

Willem

Uitgevallen

ksTRECHTTARfEF!

DER -

VERKOOP

J. Roode van Zandvoort op B. S. A. in de bocht bij Rolde.

RAAGT

Zomerschouw

{%) van 3 akkers land op de
Anreeperesch.
Aanwijs Dinsdag 14 Juli,
om 2 uur gelijk met aanwijs
Lesschen.
Ten verzoeke van Mej. de
Wed. H. J. A. MEIJERINGH.
H. HOSPERS,
18 Juli: VledderAavan
waarri. Notaris te Assen
oen straatweg Diever—Vledder tot "Wateren.
Het weer is van 14 Juli
20 Juli: Kw^sloot, WapBerveenschë Aa en overis? tót 5 Augustus droog,
gedeelte van de Viedder Ia! warm en zonneschijn.

en Tirfrü"' °ude

acïïiste ronde, moest voor vulling van de ma
chines worden gezorgd. De N.V. Wander, Assen
had ten behoeve van de berijders van B. S. A.
en New-Imperial een tankstation geplaatst, waar
de vulling met motorbrandstof en olie plaats
vond. Dit alles geschiedde natuurlijk zoo snel
mogelijk, gedurende welken tijd den rijder geen
meer hulp dan van een persoon mocht worden
verleend. Smering of repartie moest door den
rijder zelf geschieden.
De fa. Burlage, Den Haag, had voor hare be
rijders, Norton en.A. J. S.-motoren, een tank
station gevestigd tegenover de tribune te Rolde,
lar onmiddellijk uit het vat Texaco-benzine en
Castrol-olie over de machines gedistribueerd
werd. Hier zag men ook Karei Burlage in een
minimum van tijd een nieuwen band om zijn
machine zetten. Door de Dunlop-maatschappij
was alhier een bandendepot gereserveerd.
Ook voor de dorstige kelen werd daar gezorsjd en in een oogwenk werden de kogelfleschjes (d.w.z. de inhoud ervan) verzwolgen. Dit was
een aardige afwisseling, vooral toen de strijd
minder interessant begon te worden, door het
vele uitvallen van machines in deze klasse.
Van de tribunes, vooral op de hoogste plaat
sen, had men een zeer mooi gezicht op de ren
ners op den weg. Zoo kon men te Rolde b.v.
reeds van verre de machines over het korenveld
zien aankomen, terwijl aan het andere gedeelte
van de tribune de rijders geruimen tijd op den
weg naar Borger konden worden gevolgd. Zij,
die met kijkers gewapend waren, hebben daar
van een schitterend gebruik kunnen maken.
Het wagenpark was ontzettend druk bezet met
alle mogelijke merken auto's en motorrijwielen.
Het spreekt vanzelf dat de café's het op de ver
schillende plaatsen, waarlangs de race voerde,
buitengewoon druk hadden. En dat ter eere van
de renners op menige plaats de vlaggen waren
uitgestoken, spreekt vanzelf.
Om half zeven ongeveer werd de wedstrijd
gesloten. De prijswinnaars in klasseB. en C., de
h.h. BieZe, Amsterdam, en v. Wijngaarden, Rc#
terdam, werden door mevrouw Linthorst Homan
geb. Staal met een bloemenruiker gehuldigd,
terwijl de heer Kramer mevrouw Homan uit
naam der renners daarvoor hartelijk dank
zegde.
.
Natuurlijk ontbrak bij dit evenement op sport
gebied . niet een groot aantal verslaggevers van
vele bladen uit ons land,, alsmede een leger van
persfotografen en filmoperateurs, die straks in
druk en in beeld nog weer eens het verloop van
den wedstrijd zullen weergeven.
Om 8 uur vond 's avonds in het Parkhotel
een officieel diner plaats, waaraan ongeveer zes
tig personen deelnamen. Helaas werden daarbi
gemist verschillende renners, die het met het
opkalefateren van de machines en zich zelf te
druk hadden om tijd te vinden voor dezen officieelen maaltijd.
Dat hier nog menige speech werd afgestoken
over den schitterend geslaagden wedstrijd, be-

IHHMSNETTEN eRONINQEN.

Oude Men en

op ZONDAG 19 JULI.

RINCRIJDERIJ per fiets,
om 5 geldprijzen, bij

J. IIMMER, Café Oude Molen.
Opgeluisterd door MOORIï MUZIEK.

TOONKAMERS

: B0TEPINGE5TR.. .

Uit de praktijk van Dr. Pijnloos."

Bewaren!
7
Vervolg komtll
„Hè, wie jaagt mij nu weer midden In den nacht uit mijn jong*
gezellenbed en verstoort mijn menschlievende mijmeringen en ge»
zondheidsgedachten?
•>
Ja, ja, ik kom direct, wat is er dan toch?
is vader flauwgevallen, toen moeder haar schoenen heeft ultgetrokkenfi
Drommels! Zij schijnt mij dan erg noodig te hebben. Wij zullen
eerst maar die lieve voetjes, ,,de gouden leliën", zooals de Chineezea1
zeggen, in een Kukirol-voetbad (40 ct. p. pakje) dompelen. Dan'
flink droog wrijven en KukiroUstroolpoeder (60 ct. p. strooit
bus) er °p. Op de eksteroogen, die zij wel zal hebben KuklroU'
p
ite*'
ct. p. pakje) gelegd, dan verdwijnen deze vlug, zonder
pijn en gevaar en zonder ontsteking te veroorzaken en dan nog een»
flink geweien op de voetverzoming. Transpireerende voeten zijn on
gezond. Afgezien van de onaangename lucht, worden zil licht koud
en geven aanleiding tot kouvatten.
De oude gezondheidsregel luidti
.Hoofd koel, poefen warm en 't lijf open, dan)
mag men op een hoogen ouderdom hopen f'i

N.V. „Pharus", Den Haag
Bezorg U zeil een eigen woning.
Bespaar Uw huurpenningen ten bate van U zelf of Uw
kinderen door te sluiten een Eigenhaigrerzeberiiii?
})J
's-Gravenhflge, Archimedesstr. C4
jkantoren te Zwolle en te 's-Hertogcnboscla*
Vraagt gratis inlichtingen.

Actieve Personen al» Vertegenwoordigers gezocht.

Menschen met transpireerende voeten zien er meesta' ongezond uit,)
daarom moeten zij Kukirollen, d. w. z. de voeten verzorgen met]
Kukirol. 's Avonds de voeten in een Kukirol-voetbad, dat'
sterkt de zenuwen, pezen en gewrichten en bevordert de bloedcirculatie,]
11 weekt de huidschilvers los en maakt de poriën open. 's Morgens
wat strooipoeder, om de voeten droog en frisch te houden. Geenj
knoeierij met onbekende middelen, die niet door doctoren wordeQ
gecontroleerd.
Let daarom op Jiet merk ..Hanekop met voet.'*
D e complete Kukirol'kuitr: pleister, voetbad en strooipoeder (ook
afzonderlijk verkrijgbaar) kost in speciale verpakking te zamca
slechts 11.50
- ll LBij alle Apoth^kys en Dronlstep verkrijgbaar.

MV.GERZON's fabrieken Groningen
Afd. BIik*Emballage
L E V E R T

A L L E

S

MARKT 3, ASSEN.
HEEREfM —ein

O O ItTE W

Blik-Emballage

tegen

zeer

coiaeiirreerende

IMMESftLEEDSWG

INAAR

MAAT

DOOR FÖTOGPAFiE EN PROJECTIE.

prijzen.

Vraagt prijzen en monsters.

G! 'LDEN BESCHIKBAAR

Voüi Voorschotten (vanaf 1100.—; Ambtenaren ook zonder
borg) op langen én korten termijn. Zuider Credietbank
Aid. 24, Mauritswof» 3. Rotterdam.

GIDS VOOR ASSEN
EN

OMSTREKEN.

Uitgave: Drukkerij Torenlaan.
Prijs 3B ct.

iitvplex l BELASTI.NGADVIEZEN,

Wat is
Wedgwood?

• Cycloïde 1 Reclames, Beroepschriften, enz,

Leest

K. VOOGD.

fH Het besle fabrikaat

Biüijkste prijzen

1 Simplex Fabrl
\ _ ••

Assen

Tei.

432

Naaimachines.
Verkrijgbaar in:

TANDMIDDELEN

Pasta s.Poeders, Mundwata'-

Df BESTE MONOVERZORQINQ

Het oudste Nederl. merk

M#kt

9-10,

P.HIASPFR,
Collardslaan 10. Tel. 406.

PFAFF, NAUMANN en an
dere merken.
De besto waarborg voor een
duutzaatn en sleedt- zuiver
werkende machine is, die te
koopen v.eei er varen vak man

ACCOUNTANT.

LEERAAR IN HETBOEKH0UOEN
S.Vissinga Beilerstr. 1 fissen

In leder Drentscli gezin de Drentscde Courant

500 Fraaie Geschenken
\

\ \

V \

v iv

Plaats

Groningen.

/

\

In de 1e Nederlanclsche T. Twedstrijd, l.l. Zaterdag, behaalde
bovenstaand fabrikaat de

(W. L. Zuidema)
Gr.

W-Jitte kleur I vanaf
Lila kleur
IS ct. p.
Rose kleur 1 doos

vlugschriftje.

Brugmans & Co.

Accountant — Leeraar M.0
Molenstr. 91

ons

Vertegenwoordigers:

Motorrijwiel overtreft alles in
SNELHEID en bedrijfszekerheid.

r/* 1

I I I 'j / / /

/

'

In klasse B startten 14 Motorrijwielen, waarvan slechts
5 het eindpunt bereikten. Bij deze 5 machines waren

DRIE NEW IMPERIAL MOTORRIJWIELEN

/ '

voar a/te veroirtttAers van

Gestart

3 New Imperial, aan het eindpunt

3 NEW IMPERIAL
ZEEP
In de van Vlijmenrit, 20 Maart I.I., behaalde

W

at bewijst Sunlight
Zeep de huisvrouw
toch uitstekende

New Imperial den beker als beste prestatie
in dezen rit uit 50 deelnemers.

diensten f Het tafelgoed, het
linnengoed, de kinderkleertjes, het ondergoed, alles

Vleeschmolen,135 cp.
of 50 coup. en f 2.15

Gestart in dezen rit 3 New Imperial
Aan het eindpunt 3 New Imperial

wordt prachtig helder met
heel weinig moeite.
*

Dit komt omdat Sunlight

Commentaar overbodig

Zeep absoluut zuiver is.
Kookpannen
aluminium
120 coup. of
50cp.enfl.75

Alleen de zuiverste grond
stoffen worden bij de be
reiding gebezigd.

Melkkoker
aluminium
60 coup. of 30
coup. en f 0.75
Voetpomp
55 coup. of 30
coup. en f0.65

Behalve de zuiverste zeep
bieden wij thans de Hol-

Kinderschopje
13 coupons

Bromtol
15 coup.

laridsche huisvrouwen een
groote verscheidenheid van

Scheerkwast
33 cp. of 20
cp. en f0.30

fraaie geschenken aan.
Om in hét bezit te komen
van deze fraaie geschenken

Scheerspiegel, 35
cpof20cpenf0.40

Koffiemolen
100 coup. of
50 cp. en r1.25

spaart men eenvoudig de
hieronder afgebeelde zij
kanten der Sunlight doozen
op, maakt de keuze uit onzen

Brievenweger
koper
86 cp. of 30
cp. en f 1.4C Barometer, houtsnij7X.
werk, 175 coup. of
' 50 coup. en f 3.15

catalogus en zendt ons de
Huishoudschaar
25 cp.

Kapdoos - celluloid
88 cp of 30 cp en f 1.45

uitknipsels, waarna U het
gewenschte geschenk franco
thuis ontvangt.
Hieronder de afbeelding

Dasspeld
Voetbalschoen

10 coup.

Zakportefeuille
77 c

of 30

coup. en fl.20

van het Sunlightuitknipsel

Boterklok, 66 Cf».
of30cp. en f 0.9Q

Torenkubus
8 coupons

Omwaschbak, 125 cp.
of 50 coup. en f 1.90

Gramofoon met kap
835 coupons of 75
coupe,ns en { 19.—
P15-18

Importeurs voor Nederland:

N.V.WANDER

Collardslaan - Assen

PRIJZEN:

2% P.K. Sport f595
2/ » Toerisme f 625
3.5 » Sport
3.5
» Luxe
3.5
>, O.H.V.
8
» 2 cylinder
Electrisch meer

f 675
f750
f850
f 990
f 125

Deze prijzen zoolang
«Ie voorraad strekt.

TWEEDE BLAD
Een aardig Idée.
De Volksbond tegen drankmisbruik 'h«'dacht dezer dagen zijn vijftigjarig bestaan.
Vijftig jaren van k'.oek wenken, sores wei
door inzinking en matheid afgewisseld, maar
dan weer zich kenmerkend <1001* nieuwe
energie. En niet alleen tegen het misbruik
van drank direct keerde zich de bond, ook
op allerlei terrein van het volksleven was
hij nuttig werkzaam.
Was en is de Volksbond werkzaam. Wij
lazen nu bijv. weer, dat de Vo.ksbond te
Zutphen een aardig idee gaat verwenke'.ijken, dat wij hier vermelden, omdat het o.i. na
volging verdient.
Waar de tuinbouw zich overal sedert 1910
•langs den IJsel uitbreidt en in gemeenten
als Deventer en Zwolle veel meer in inten
sieven vorm is overgegaan, kan men dat
helaas van Zutphen niet zeggen, waar toch
de teler vrijwel onder dezelfde voorwaarden
werkt. Alleen aan deze zijde van den IJsel,
naar de kanten van Eefde en Warnsvekl uit
heeft het g'.asbeörijf zich meer ontwikki.fi,
doch in de Hoven, bij Zutphen, waar goede
gronden te \ inden zijn, treft men de teelten
nog in meer extcnsieven vorm aan.
Het is niet hel coel hier de vermoedelijke
ooriaVon -.nder te omschrijven. Dat zich een
ter voor tuinbouwers ook groote moeilijkhe
den v i ir.|..en in verband met de weinige ze
kb'hjid,
'/ ij bezitten om bij de zes jaar iijkSi-l-e verpact f'gen der ti-iugronden hu.>. g-<-:
onderhouden terrein weer te kunnen inpach
ton. is voldoende bekend ; deze moeilijkheden
bedreigen hun bestaanszekerheid en- zijn, oor
zaak, dat de lust 'benomen wordt hun bedrijf
beter en intensiever in te richten. De moge
lijk beid van pacht verlenging zou krachtigen steun geven, om tot andere en betere
bedrijfsvormen te 'komen.
De Volksbondafdeeling te Zutphen nu wil
de mogelijkheid voor oogen stellen, dat intensiveering der teelt kan plaats vinden,
wanneer de zekerheid van opnieuw inpachten van den bona-fide teler tot mogelijkheid
is geworden. Derhalve zal zij een eenvoudig
tuinbouwbedi ijf stichten met een bescheiden
warenhuis en voldoende plat glas om aan
ip toonen, dat deze bedrijfsvorm beter en
loonender is dan de nu bestaande en tevens
voor ieder ernstig tuinder doorvoerbaar.
Van concuiTcntie is hier geen sprake, wan
de te telen groente zal noch aan de markt
noch aan particulieren verkocht worden
doch gaat naar de veiling. Alleen onder die
voorwaaiden is intensiveering en het uit
oefenen van speciale teelten mogelijk. \
De tuinder, die dit Volksbcndbedrijf za'
moeten leiden, zal dit moeten doen of he'
zijn eigen zaak is, want als pachter optre
dend, zal hij gelijk staan met ieder ander, dif
woning en terrein moet pachten. Er word'
hier niet gedacht aan een philanthropischc
inrichting, doch alleen hieraan, dat de man
aantoont, dat hij met resultaat kan werker
en hij daarbij bereid is zijn omgeving inlieh
tingpn te geven, wanneer men die van hen
verlangt. Hiervoor is grond noodig en eer
zoodanig proefbedrijf mag en kan niet oj
losse schroeven worden opgezet. Dit zou he"
geval zijn, wanneer de Volksbcndafdeeling
land op korten termijn moest pachten.
Waar koop van gemeentegronden moeilijk
heden meebrengt, werd er terrein in erfpacht
aangevraagd ter grootte van ± 1 'H.A, en
B. en W. van Zutphen steunden de nuttige
taak.
Wellicht zal dit voorbeeld-bedrijf meer kun
een uitrichten, dan vele besprekingen met de
tuinders en zal de bedrijfsintensiveering,
meer en meer in die omgeving' doordringend
de welvaart van den teler verhoogen.
Wij gelooven, dat in andere p'.aatsen dit
£utphensche idee navolging en steun van Ge
mcentewege verdient. Het tuinbouwbedrijf
tot verheffing te brengen is in sommige stre
ken, oak in Drenthe, zeer gewenscht!

De Reisgenoote.
Roman.
j(Uit 't Fransch van GUY CIIANTEPLEURE)
Geautoriseerde vertaling van W. H. C.

— Heerlijk.! zuchtte hij, wat traag. Ik kan
dien tachtigen en toch frisschen geur nooit
«uileen zonder oogenblikkien van heel lang
geleden zomers opnieuw te doorleven
te
Fougeres, in het oude huis van mijn ouders,
in het oude tuintje waar maar één boon»
etend.... een linde, die naar mijn oordeel
enorm en prachtig was! In Juli van elk
jaar oogstte mijn vooruitziende moeder een
greoten voort aad, die eens lindebloesemthee
pou worden.... En 's winters, als ik eens
een beetje ziek was, scheen het mij toe of ik
'den heden tuin, in. vollen bloei, opdronk.
Leeouiteux glimlachte toegeeflijk en vaag.
Zijn gedachten dwaalden langs andere we
gen, die op een scherp afgeteelfend doel uit
kwamen.
— Zeg eens, Kerjean, ging jij, toen je op
de Centrale School was, met Etienne Dayrangay en mijn neef Lignière — wien het
in Madagaskar zoo goed gaat — dikwijls
naar Mevrouw Davrancay ?
— Heel dikwijls.
Kerjean verbaasde zich ietwat over de
viaag. maar hij wilde nu eenmaal —- voorftl ep dn oogerblik — hulde brengen aan de
•volmaakte goedheid, die schuil ging achter
de \ ei st rooide en soms nog al norsche vrien
delijkheid van zijn oude vriendin en daarom
Kei hij:
— Davrancay en ik kwamen bijna eiken
avond bij elkaar om ons voor te bereiden
v.-oi de wekelijksche examens. Dit werken
met z'n tweeën van vrienden is een van de
.uitstekende gewoonten van de School.... Ik
!Vas in laiijs alleen en pas uit de provincie1

Provinciale Drentsclie en Asser Courant,
nen waarom die bepalingen afwijken van de
algemeene regeling en waarom ze daarvan
moesten afwijken, alsmede het verzwijgen
van andere bepalingen, welke in de burger
pensioenwet gunst:ger zijn dan voor de mi
PRINS HENDRIK OP WIERINGEN.
Vrijdag heeft Prins Hendrik de Zuider litairen gelden heeft de minister van oorlog
zeewerken te EwijtksJuts ibezooht, daarbij zelf stemming gemaakt tegen het militaire
o.a. vergezeld door jhr. von Mühlen, zijn ad personeel.''
judant, vice-adnriraal Fock, den heer Hou
DE SOC.-DEM. KAMERFRACTIE.
wing, burgemeester van Helder, den heer
De
sociaal-demoeratische Tweede Kamer
Wortman, directeur-generaal van de Zuider
zeewerken, mr. Vissering, president en mr. fractie heeft vergaderd ter benoeming van
Delprat, secretaris van de
Nederlandsche het bestuur dier fi actie.
De heeren Schaper en Sannes hadden zich
Bank.
Het gezelschap wandelde over den
af niet meer beschikbaar gesteld vcor een be
sluitdijk naar Wieringen en bezichtigde al stuursfunctie.
Tot le voorzitter 'S gekozen de he3r Alberdaar de Zuiderzeewerken.
Prins Hendrik
da,
tot 2e voorzitter de heer Vliegen, en tot
had in het raadhuis eenige belangstelling
secretaris-penningmeester
de heer IJzerman.
voor de teekeningen van den ex-kroonprins,
Het oude bestuur blijft in functie tot Sep
diie daar bewaard werden. Ook bezocht de
Prins de tekende smederij, waar de
ex- tember, zcodat de heer Schaper tot dien tijd
kroonprins hoefijzers smeedde, de pastorie te waarnemend voorzitter is wegens het uittre
Oosterland waar deze gewoond heeft en zelfs den van den heer Troelstra.
*
verschillende personen bij .Wie de Kroon
De algemeen gehuldigde opvatting, dat
prins wel aan huis kwam.
mr.
De luneh werd bij burgemeester Kolff ge ir. J. W. Albarda bestemd was om
bruikt, waarna de Zuiderzeewerken aan den Troelstra op te volgen als leider der S. D.
Oever ".verden bezocht, 's Avonds vertrok A„ P., fs duis juist gebleken.
Albarda is een scherpzinnig intellectueel.
prins Hendrik met gevolg met de stoomboot
Volgens vaste stelsels neemt hij de feiten
Flevo van de Zuiderzeewerken, vergezeld
door een torpedoboot, naar TensohelHng. om waar, ordent deze onder de «itagorieën van
zijn verstand of wetenschap, beoordeelt ze
daar op de robbenjacht te gaan.
naar hun innerlijke waarde of naar
de
VERGRIJP TEGEiM DE KRIJGSTUCHT. hoofdbeginselen der door hem aangehangen
Op last van den minister van oorlog zijn levensleer.
Hij is een leider» die luisteren en de mee
alle miLitaire hoofdbestuursleden van de onderofficiersvereeniging Ons Belang gestraft ning van anderen in zich opnemen kan. Maar
met verzwaard arrest, zoo meldt Het Volk. alle zinledig gepraat, alle ijdele woorden
Deze straf is hun opgelegd, omdat in
het praal verstuiven op hem als golvend schuim
Algemeen Militair Weekblad yan 2 Juli een tegen een rots.
Albarda s redevoeringen zijn knap en hel
artikel is opgenomen, waaien „cnkrijgstuchtelijke uitlatingen" worden gedaan aan den der, hoewel zijn gebaar rret het striidende
Minister van oorlog. Het hcofdliestuur van is. Het is echter 't verduidelijkende. En zoo
Ons Belang is de verantwoordelijke redactie beeft men van hem eens gezegd : .,'Troelstra
van dit orgaan.
heeft gezaaid, Albarda zal oogsten".
Aan het bovenbedoelde artikel ontleent Het
De heer Albarda is geboren 5 Juni 1877,
Volk het volgende:
en een veelzijdig ontwikkeld man.
„Zoo heeft dan het onrecht gezegevierd.
De 'wetsontwerpen tot wijziging van de m;DE NIEUWE KAMiERLEDEN.
litaire pensioenwetten zijn door de Eerste
Tot Zaterdagochtend hadden van de hon
Kamer aangenomen met 23 tegen 13 stem derd benoemd-verklaarde Tweede Kamerle
men.
den ruim 70 aan het Centraal Stembureau
Minister van Dijk. die zijn rede beg > i :net doen 'weten, dat zij hunne benoeming
aan
de opmerking dat wetsontwerpen als de vaardden. Tot hen behoorden o.m. de tot Ka
onderhavige ut den eard der zaak met wei merlid gekozen ministers Aalberse, CoHm,
nig enthousiasme kunnen worden veidedigd, Heemskerk, en Van Dijk. Ook de heer
A.
heeft deze wetsontwerpen in de
Tweede Staalman heeft zijn benoeming aanvaard.
zoowel als in de Eerste Kamer verdedigd
met een kracht, met een enthousiasme een DE SALARISSEN BIJ DE SPOORWEGEN
wellust gelijk, een meer rechtvaardige zaak
De Loonraad bij de Spoorwegen heeft be
waardig.
Had Zijne Excellentie zich bepaald
tot sloten aan de directe te adviseeren :
Je. ten opzichte van het in dienst zijnde
een beroep op de overmacht, op de bezuinipersoneel de noodiige overgangsmaatregelen
gingsnoodzaak. soit 1
Er was dan slechts een venadhil van in te treffen, uraardf^r bij het iz? werking 'reden
zicht geweest. Maar Z. E-. heeft welbewust van de nieuwe loonregeling niemand rechtonrechtmatigheden en onbillijkheden tracht stre*. l:s in Toon zal achteruitgaan.
2e aan klerken en commiezen brr de lo
ten goed te praten. Z.E. heeft
getracht
per
recht te praten '«'at onrecht was. Zoolang 't kaalspoorwegen een toelage van f 100
ons heugt, hebben de ministers van oorlog jaar toe te kennen bij den diienst op een sta
vrijwel altijd op de bres gestaan om het mi tica op de hoofdlijnen.
3e. Am klerken en commiezen, die vol
litaire personeel in bescherming te nemen
tegen de niet-militare volksvertegenwoordi daan hebben aan het examen stationsdienst,
te
gers, al geschiedde dit, wanneer het de on ook een toelage van f 100 per jaar uit
derofficieren betrof, door meerdere bewinds keeren voor het examen stationsdienst, wan
mannen vaak slapjes. Thans heeft de volks neer ïii o>p het hoofdbureau of een inspectie
vertegenwoordiging de militairen in besoher- bureau werkzaam zijn op een kantoor van
iming moeten nemen tegen hiun hoogsten den treindienst of froederendienst.
4e. De betrekking van laditigmeester te
chef. En geen p-olitieke overwegingen na
ren daarbij de drijfveer. Vrijwel alle partij plaatsen dn schaal VIL
5e. Voor persove.i, die na b'in 2le jaar
en, ook die waartoe de minister persoonlijk
behoort, hebben aangetoond, dat hier on als Jeerling-teekenarr in diens' komen, te
doen vervallen de nepaling, dat na de benoe
recht geschiedde.
En tenslotte heeft het 'wetsontwerp niet ming tot teekenaar een bezoldiging vo'ir het
eerst
toegekend
een meerderheid in de Kamer verworven, maximum op schaal VI
omdat de leden, na 's min. krachtige ver wordt na zeven dienstjaren in Je betrekking
dediging, van de rechtvaardigheid overtuigd van teekenaar.
6e. De teekenaars-lithograaf te laten doorwaren, maar het geven van hun stem aan de
wetsontwerpen geischiedde louter uit politie loopen tot het maximum op schaal 10.
ke overwegingen.
7e. Aan bureelambtenaren en commiezenDoor telkens 'weer te wijzen op de enkele titulair, die naar het oordeel der directie uit
bepalingen welke in de militaire pensioenwet munten door bekwaamheid, geschiktheid en
gunstiger zijn dan in de burgerlijke
wet, dienstijver en die gedurende drie jaren de
maar door daarnaast te verzwijgen de rede- maximum-bezoldiging hebben genoten, een
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aangekomen. Even als Etienne had ik, heel
jong, mijn vader verloren. Mijn moeder was
in ons huis gebleven om bij de oude linde te
droomen van den zomer en van mij. ik gemof dat liet mijn eenzaamheid was van vol
wassen .wees van twintig jaar, overgeleverd
aan zichzelf en de gevaren van dat groote
Babylon, waaraan ik aanvankelijk de harteI ijke en moederlijke sympathie van mevrouw
BavraiH-ay te banken had, en die mij haar
huis opende, waar ik als vriend werd ont
vangen
ik ben er de geregelde en heel
dankbare gast gebleven gedurende vele ja
ren
tot die vreeselijke catastrofe
heb
je daarvan gehoord ?
— Ja
een ketelcntploffing. Etienne DavraiiQay en twee werklieden gedood, vaneen
gescheurd, als uitgekookt vleesch
meer
dan afschuwelijk
'Maar zie je mevrouw
Davrancay nog altijd ?
Zeker.... l,k ben zelfs uitgenoodigd om
op Ia 1'eup'ière te komen, maar sinds den
dood van haar zoon, bewoont mevrouw Da
vrancay niet anders dan van tijd tot tijd
haar huis in de rue d'Offémont.
— Dat hoor ik.... Zij verlaat 'la Peupliére
niet anders dan om 's winters naar Monte
Carlo te gaan en 's zomers naar Vichy, Aix
of een soortgelijke plaaits. Vreemd dat die
passie voor liet spel zich zoo vólkernen heeft
meester gemaakt van een vrouw van dien
leeftijd!
— Bij haar is dit geen nieuwe passie. Ik
heb mevrouw Davrancay altijd met opge
wondenheid zien spelen, zelfs in haar eigen
familiekring, waar zoo'n bescheiden, een
voudig partijtje baccarat of poker haar die
hevige emoties niet kon geven, die ze nader
hand in 't eene na 't andere cosino zocht,
om haai' leed te verstikken
zooals andere
mensehen moiphine of ether gebruiken.
— Een heel duur verdoovingsmiddel
gelukkig dat zij heit geld er voor heeft.
— O, rijke spelers, die constant kunnen
doorspelen, spelen altijd kiet.... Maar? Le

coulteux, ik wist niet dat jij in relatie stend
met mevrouw Davrangay
en ik moet je
bekennen dat ik mij begin af te vragen
waarom je je eigenlijk vcor die zaken inte
resseert.... Je sprak zooeven over liefde
trouwen
't Rosé gezicht van Leeouiteux drukte lich
telijk voldoening uit en zijn kinderachtige
spraakgebrek duidelijk latende hooren, zeide hij:
— Omdat jij een oude bekende bent in 't
huis in de rue d'Offémont. en 't Kasteeltje
Momjere-la-Peuplière, Kerjean, ken je zeker
wel juffrouw Phyllis Boisjoli, het pleegkind,
de pupil van mevrouw Davramgay.... Dat
is nu het meisje, dat ik liefheb.
— De kit ine Phyl ?
Van verbazing was Kerjean opgesprongen.
Hij keek den rosen jongen man met groote,
glimlacnende en vragende oogen aan.
— De kleine Phyl? 'herhaalde hij ongeloovig ... Maar dat is nog een kind!
— Ze is achttien jaar
en ik vijf en
twintig, antwoordde Leeouiteux. Ze is zoo'n
kind niet meer ! Wanneer heb je haar ge
zien ?
-- Wel, gisteren nog
Ik ontmoette me
vrouw Davran^ay en haar pleegkind in de
rneikkiosk van 't Nouveau Pare. 't Meisje
zat van een onschuldige lekkernij te genie
ten : groote roomsoezen. En in haar kiaarblij
keüjke snoeplust legde ze dezelfde kieskeu
righeid en dezelfde beweginkjes aan den
dag van vroeger, van een verfijnd persoontje
— met een gezicht van een baby, die iets
lekker vindt. De kleine Phil! Of ik haar ken,
Leeouiteux? Ik zal niet zeggen, want dat
zou niet waar zijn, dat ik haar heb zien op
groeien; ze is juist in den tijd', dat ik haar
niet zag, opgegroeid
en ik geloof dat
juffrouw Phyllis Boisjoli" zooals je haar
noemt, in mijn oogen nooit heelemaal zal
ophouden bet kleine.ding te zijn, aan wie
ik verhaaltjes vertelde en die bij de dwaze
spelletjes, waaraan ik deelnam — meestal
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toelage van f 100 per jaar toe te kennen.
8e. Aan stations-ambtenaren, indien en
zoolang zij werkzaam zijn cp de door de di
rectie aan te wijzen belangrijke stations, na
dat zij gedurende drie jaren de maximum be
zoldiging hebben genoten, een toelage toe te
kennen van f 100 per jaar.
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rijk vooral is het feit, dat laatstgenoemde
partij wederom is afgebrokkeld en thans
gedaald is van 11 op 9 zetels. Bijna nog
belangrijker is het feit, hoe van conser
vatieve Yrijheidsbondsche zijde gejuicht
wordt over deze neerlaag, cmdat zij beteekent afkeuring van de tegenwoordige lei
ding. Teekenend is, wat een onzer groota
werkgevers, een vroegere voorstander van
het oprichten van den Vrijheidsbond, mij
zeide : „slechts door onbewimpeld zich te
venk!aren tot een conservatieve partij kan
de Vrijheidsbond een plaats van beteeke
nis krijgen in ons politiek leven." En toen
ik gekscherend antwoordde, dat menige
Vrijheidsbonder zich schaamde voor den
naam „conservatief", antwoordde hij:
„men behoeft den naam niet aan té ne
men, als uit het program slechts wordt
weggenomen de kinderachtige oogendienarij van de „democratie."
Hoe dit alles zij, de democratische be
ginselen zijn uit dezen verkiezingsstrijd
versterkt naar vofen gekomen. Maar van
een democratische overwinning is het nog
zoover af gebleven, dat deze is blijven
liggen in een ver verschiet.

— Naar wij vernemen, is tussehen de Ra
dio Corporation of America en Philips een
overeenkomst gesloten omtrent de uitwisse
ling van octrooien en ervaringen betreffen
de zend- en ontvang-, alsmede alle toestel
len op radio-gebied. De Radio Corporation
verlegenwocrdigt de radiobelangen van de
General Electric Company, de Westinghouse
Company en andere groote Amerikaanache
ondernemingen op radiogebied.
— Bij de kanaalwerken te Weesem
ge
raakte Vrijdag de 19-jarige arbeider P. B.
tussehen een pac.r l.ipwagens bekneld. Hij is
aan de daarbij bekomen verwonding overle
den.
— Te Keu-dam (Fr.) is het zoontje van
schipper de J. door een vrcchtccuto overre
den en aan de gevolgen overleden.
De Nederlander (c.h.) ruimt plaats in voof
— In 'het Gastelsch Laag, onder
Oud- de volgende beschouwing, die haar „van zeer
Gastel heeft een maaier een adder, die onder bevoegde ".ijde" geworden is :
het gras verborgen was, met de zeis doede
Minister Pierson heeft als premier eenj
lt] k getroffen Het reptiel had een lengte van
gezegd; „Hoe dichter bij de Kroon, hoo
80 c.M.
minder partijman." Wordt dit m onze
— Te Beerta is een logée van de familie.
dagen wel £,teeds voldoende in het oog
Hemminga op straat van al het geld, dat zij
gehouden ? Is het volkomen correct, en in
bij zich droeg, beroofd.
e.vetoenstemn.ing met onze constilutionce
— Te Lunteren is het 25-jarig bestaan van
le instellingen, wanneer een minister par
het Herstellingsoord voor onderwijzers bertijleider b ijft en als zoodanig een hoofd
dacht.
rol vervult in den stembusstrijd? Wordt
— Een agent van politie te Den ITaag
Int op die wijze aan de oppositie ook niet
heeft drie scho'en gelest cp een motorfietsnoedeloos moeilijk gerrmakit, gouvernerijder, die zonder licht reed, weigerde
te
mentcelen zin te toonen en in 's lancls
steppen, toen hem dit gelaet was, later hard
belang zcoveel doenlijk mede te werken?
was doorgereden, toen de agent hem had
D,! rechterzijde heeft in de hachelijke
toegeroepen: halt, ik schiet, politie! en ook
oorlogsjaren aan het Kabinet-Cort v. d.
neg niet stopte, toen de politieman
twee
Linden altijd loyalen steun verleend,
schoten in de lucht loste. Met het eerste
Maar er is in die jaren, met de geluk
schot schoot de agen hem den hoed van het
kige wijze, waarop het Kabinet onder
hoofd, waarbij de vluchteling een schamp
Gods zegen 's iands positie mocht bevei
schot opliep; het tweede schot trof hem in
ligen, dan ook niet reclame gemaakt
de voet, het derde miste. Nog stopte de mo
voor bepaalde politieke partijen. Het na
torrijder niet, hij vermeerderde zijn vaart en
tionaal belang trad op den voorgrond cru
trachtte te cntkomïn, doch werd aangehou
leefde sterk in het besef van Regeering
den. De motorrijder, dtie uit de wond aan het
hcoid hevig bloedde, .verf! door den genees
en oppositie beide. Er waren toen welis
kundigen dienst naar het ziekenhuis
gewaar een dusgenaamd „extra-parlemen
Lracht; de verwondingen zijn niet van ernstitair" Kabinet, maar toch een, dat links
geu fard.
georiënteerd was. En wij vermoeden dat,
— Op de Wai! vi.cr Ni.,megen, is op een
zoo het Kabinet-Heemskerk in 1913 in het
c' a a r l i g g e n d e s l e e p b o o t d e s t o i t r l e i m . g g o bewind ware bevestigd en derhalve in de
p i - n . D e 26-jarige btokar V . M .uit R a t
oorlogsjaren de leiding hier te lande had
terdam kreeg den vollen stoom tegen het
gehad, een soortgelijke soberheid en hoog
bu'ifd en and<v_\' IiehaAHïsdeeltia. Metbrandbeid van gestie evenmin zou ontbroken
wc.T.en overdt .ii, weid hij naar Let R.K.
hebben.
2 iet- c:.lr,iis te Nij.neger vervoerd.
Ware het ook nu niet vooral met de^
nog steeds dreigende gevaren op velerlei
gebied, beter deze lijn te volgen en da
ministerieele ingetogenheid, die totdusver
één der kenmerken was van onze staat
kundige beschaving, in acht te nemen?
„De ministers" — schreef mr. Lehman in
DE
KAMERVERKTEZING.
„Onze Constitutie — .bestaan, behooren
In Democratie, het "orgaan van de Demo
althans volgens de grondwet te staan bo
ciatische partij, die bij de jongste verkièzin
ven de partijen, en als dienaars der
gen geed elfduizend stemmen op zich verKroon, tegenover alle partijen zekere on
eenigd zag, schrijft prof. mr. J. E. Heeres :
zijdigheid in acht te nemen, al zal de rich
Het eenige, wat duidelijk uit de verkie
ting van hun beleid feitelijk wel in over
zingen naar voren treedt, is de versterking
eenstemming moeten zijn met den geest
der democratische elementen. Niet alleen
der meerderheid." En meermalen heeft
dat de Sociaal-democraten en Vrijzinnigdiezelfde staatsman er ook op gewezen,
democraten hebben geronnen, maar de
dat men te dezer zake niet een stukje
democratische 'Rcomsch-Kathoüeke Volks
vreemd staatsrecht kan overnemen, zon
partij deod haar intrede in het Parlement,
der de beginselen te aanvaarden die
terwijl in het gemengde politieke bedrijf,
daaraan ten grondslag liggen en die te
dat Roomsch-iKatholieke Staatspartij heet,
vens waarborg bevatten tegen misbruik.
het democratisch element is versterkt.
Buitendien hebben de twee anti-democra
tische partijen ter „linkerzijde": de com
munisten en het in hoofdzaak reactioniair—Qeonservatief gemengde stelletje, dat Vrij
heidsbond heet, klop gehad. Zeer belang-
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met de taak van redder van een gevangen
prinses — mij „reuzen-Bizuth" (x) noemde.
Maat' mijn vrienschap voor dat prinsesje is
in elk geval van heel ouden datum. Die da
teert- van mijn aankomst op de Centrale
School.... Ik was twintig jaar.... nu ben
ik een en dertig
reken maar uit!
-— Ik denk echter, opperde Leeouiteux, dat
sinds dien voorhistorischen tijd, Phyllis
Boisjoli wel wat veranderd 'zal zijn!
— O, zi] is veel grooter geworden, dat ben
ik met je eens, maar in werkelijkheid is zij
altijd hetzelfde teere en vermakelijke schep
seltje gebleven
Een verrukkelijk blond en
rose, klein Japannertje, dat in de smalle oog
spleten van een danseresje uit Outasnaro de
oogappels van een door Greuze geschilderd
meisje heeft.... zoo'n zeldzaam kunstvoorweipje •— poppetje of beeldje — dat men
bang is te breken.... en tevens zoo'n mooi
gelukkig diertje, waarvan je veel houdt en
dat zich in het. daglicht en in de warmte ge
lukkig voelt. Zij is voor mij altijd mijn klein,
dwaas kameraadje van vroeger
Hoe wil
je nu dat ik in haar een huwbaar meisje zie?
,Inwendig voegde Kerjean hieraan toe :
— Hoe wil je nu dat ik in jou een echt
genoot voor haar zie ?
Ein plotseling scheen do gedachte aan een
huwelijk tussehen Roro Leeouiteux en de
kleine Phil hem, van welken kant hij de
zaak ook bekeek, zoo iets ongerijmds, dat hij
vrooiijk en ongedwongen begon te lachen,
met dien jongen onweerstaanbaren, bijna
naiven lach, die hem eigen was en waar1)
„Bizuth" is de naam, die op zekere
scholen wordt gegeven aan eerste-jaars leer
lingen
aan zijn vrienden den naam gaven van:
„zijn lach van den oermensch''.
— Nu goed, riep Leeouiteux. Maar wat is
er kostelijker dan een kind-vrouwtje of zelfs
een pop-vrouwtje ?.... Hadt je me soms een
inteilectueele toegewenscht ? De Moriceaus

hebben mijn moeder aan mevrouw Davrangay voorgesteld en die vond dadelijk dat juf
frouw Boisjoli wel een geschikte vrouw voor
mij zou zijn.
— En heb je eenige reden om te hopen dat
Phyllis thans dit oordeel van mevrouw je
moeder deelt ?
— Mijn hemel, waarde vriend, nog niet....
en mijn moeder was van oordeel <iat in deze
cpq groote mate van voorzichtigheid mijn
gedrag moest leiden.. Ik weet dat ik geen,
wat men noemt, verleidelijk man bsn
en
ik weet dat ik niet rijk bon.... Vijf en twin
tig duizend francs inkomen 's jaars, -wat is
diat?
Maar juffrouw Boisjoli zelf bevindt
zich eigenlijk in een tamelijk bijzonderen toe
stand.
— Wel neen.... Phyllis' moeder verdien»
de blijkbaar als heel jonge, Engelsche onder
wijzeres, de hoogste achting en dat is even
eens het geval — dat weet ik positief — met
Marcel Boisjoli, haar vader, die met 'bewon
derenswaardige toewijding de hoogst verdien
stelijke huisonderwijzer was van Etienne
Davrancay. Teen plotseling op Montjoie-laPeuplière een epidemie uitbrak, kreeg de in
middels weduwnaar geworden arme man,
die een dochtertje had op te voeden, diphteritis, waaraan hij, door het op te passen,
kwam te overlijden
De kleine Phillis was
toen drie jaar en stond alleen op de we
reld
Mevrouw Davrancay nam haar
voor goed tot zich en toen begon mijn oude
vriendin haar pupil lief te hebben en te ver
wennen, zooals de teederste moeder haar
dochter, die haar 't meest liefheeft, zou lief
hebben en verwennen
Als Phyllis trouwt
krijgt zij zeker geld van haar mee ten buwe1 ijk
Men zegt zelfs, dat Mevrouw Davran
cay, die na den dood van Etienne geen directe
erfgenamen heeft, van plan is, haar geheels
fortuin aan haar te vermaken.... Maar ik
geloof dat die mogelijkheid in het leven ge
roepen is om jouw liefde bang te maken!
(Wordt vervolgd).

MEPPEL.

Burg stand van 2 t/m. 8 Juli 1925. — Onder
trouwd : J. Dorenbos, 48 j., en Z. Nijkamp, 30 j.
Gehuwd : M. van Esso en M. van Zuiden.
Geboren : Trijntje Henny, d. v. H. Saan en H.
Zwikker ; Geertje, d. v. T. Fieten en H. Steen
berg-er. ; Wolter, z. v. A. Kruid en H. van Buren;
Geertje, d. v. G. van der Veen en G. Scheper ;
Warnarda, d. v. J. van den Heuvel en N. Grif
fioen ; Geert, z. v. J. Boer en J. Jonker ; Johan
Hendrik, z. v. J. H. Buinink en A. Gerritsen ;
Hai mina, d. v. A. Nip en S. Lindekamp ; Fokellie, d. v. H. Booij en A.-van der Horst, won. ie
Hoogeveeri.
Overleden : Johan Brandligt, oud 28 jaar,
ongehuwd, overleden te Renkum; Hendrikns
Johannes Ommink, echtgenoot van Aaltje Kno),
oud 61 jaar.

M. DE VRIES Azn. - Architect
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A S S E N .
GEEN AUDIENTIE.
De gewone wekelijksche audiëntie van den
heer Commissaris der Koningin kart wegens
de op Woensdag 15 Juli te houden zitting
der Prov. Staten deze week niet plaats vinden.
—O—
MULO-DIPLOMA.
Te Groningen slaagden voor het Mulo
examen R. Scheidema te Srnilde en P. Piso
te Assen, leerlingen der Dr. de Visserschool
alhier.
GESLAAGD.
Zaterdag j.1. slaagde-te Groningen voor het
eindexamen der Zeevaartschool, diploma 15
de heer J. M. Sijtsema, alhier.
De heer
Postema slaagde Ie Groningen
voor het examen Nederl. Handelscorrespóri
deniie vanwege de vereeniging van Leera
ren (L.I T.K.II,)
De heer Postema werd opgeleid door den
heer C. Zicsel te Groningen.
ORANJE VEREENIGING.
In de Vrijdagavond gehouden
bestuurs
vergadering der Oranje-Vereeniging, onder
pres'dium van Mr. J. Lehman, werd met ge
ncegen geconstateerd, dat het aantal leden
± 4D0 bedraagt. De a s. verjaardag van li
M. <!-• Koningin zal wederom met een Oranjeifes* worden gevierd en in grove trekken
werd een programma vastgesteld en voor de
verschillende onderdeelen
commissies benjenid. Om 1? uur zal een zanguitvoering
worden gehouden op den Brink, om 3 uitl
een optocht van versierde auto's en fietsen,
om 8 uur een concert en om 10 uur een
vuurwerk worden afgestoken, verder zoo
mogelijk een kinderfeest. Een en ander....
als op de aan te bieden lijsten zoo wordt geteekend dat de commissie in staat wordt ge
steld haar plannen ten uitvoer te brengen.
Maar daaraan twijfelt zij niet. gedachtig
aan ervaringen bij vroegere Oranjefeesten
opgedaan. Moge haar verwachting niet be
schaafd w orden !

T.B.C,-BESTRIJDING.
De vanwege de vereeniging „Draagt eikan
ders lasten" gedurende het Zendingsfee.-t ge
houden bloemenverkoop ten bate der t.h.e.bestrijding, heeft pl.m. / 225 opgebracht.
FEESTELIJKE VERGADERING DER
S. D. A. P.
Zaterdagavond hield de afd. Assen der
S.D.A.P. een feestelijke bijeenkomst in den
tuin van Bellevue, welke voorafgegaan was
door een optocht met muziek vanaf
hel
stal ion door de straten der stad.
Als sprekers traden op de drie nieuw ver
kozen Kamerleden voor het Noorden, Mevr.
de Vries—Bruins, en de heeren Schaper en
Ds. \an der Heide.
De drie sprekers werden door den heer
Lirader. die de bijeenkomst met een kort
woord opende, welkom geheeten. Nadat de
ir. r ziek vereeniging ..Voorwaarts" en de zang
vereeniging „De Volksstem " nog eenige mu
ziek- en zangnummers ten beste gegeven
hadden, verkreeg de
heer
Schaper
he'.
woord. Spr. wijst er op, dat hij in Gronin
gen voor de verkiezingen reeds gezegd heeft,
«lal op 1 Juli, een vonnis zou geveld worden
over Cili.in en de zijnen, hetwelk, dan ook
gezien den uitslag voltrokken is De heele
rechterzijde is achteruitgegaan, waarmee de
• politiek van dit ministerie veroordeeld is ge
worden.
lri "i bijzonder wil spr. stilstaan bij de over
winning der S.D.A P., en hij memoreert in
verhand hiermede den achteruitgang van
eenige zetels in 1920. welke naar zijn meenitig aan de laksche houding der vrouwen
te wijten is geweest. Deze hebben hun scha
de evenwel willen inha'en en he! is spr. een
genoegen te kunnen constaleeren dat deze
thans met groot enthousiasme in zoo groote
getale hun stern aan de S.D.A P. gegeven
hebben.
Vooral de overwinning in Drenthe ver
heugt spr. zeer, juist omdat men van verSchillende zijden heeft willen beweren, dat
men met de S.D.A.P. in Drenthe niet moest

gedicht, dat hij zelf voor 35 jaar gemaakt
heeft, en dat nu neg geldt, en waarin een
beroep gedaan wordt op aller hulp, tot het
stichten van een betere samenleving.
Nadat i'cor de AJ.C. eenige dansen uit
gevoerd werden, waarvan de Förringe zeer
de aandacht trok, verkreeg Mevr. De Vries—
Bruins het woord.
Deze spreekster constateert de behoefte
der socialisten, om na eiken grooten strijd
bij elkaar te kemen om de oorzaken der resultalen na te gaan. Het verheugt spr. zeer.
ditmaai dc- oorzaken' eener overwinning te
mogen opsporen. In de eerste p'aa's, meent
spr. dat de S.D.A.P. die overwinning te dan
ken heeft, aan de tegenstanders, min's
ter Colijn en anderen. Juist door hun felle
verkiezingsactie, zijn de gemoederen der S.
D.A.P.'ers geprikkeld, en is men in deze ge
lederen met groot enthousiasme aan don
s'ag gegaan.
Spr. wijdt eenige woorden van waardee
ring aan het werk van den nieuwen Noor
delijken propagandist, den heer
Sikkens,
wien spr. een woord van dank brengt.
De andere oorzaak der overwinning wil
spr. zoeken in de ambitie waarmee de vrou
wen aan de verkiezingen hebben deelgeno
men. Ook spr. spoort aan niet stil te blijven
zitten en is er van overtuigd dat. wanneer
er steeds zoo gewerkt zal worden, als voor
deze verkiezingen, de S.D.A.P. sterk zal blij
ven. Met een opwekkend woord besluit spr.
haar rede
Dan bestijgt de jeugdige A.J.C.'er Dirk We
ver het hooge gestoelte die, namens de jeugd
eïub de nieuwe kamerleden huldigt en hen
onder luid applaus een heidemandje aan
biedt. dat met aller goedvinden aan Mevr.
dc Vries—Bruins ter hand gesteld wordt.
Ds. van der Heide, daarna het woord voe
rend, dank in de allereerste plaats de A.J.
C , namens de drie sprekers, voor hun aar
dige hulde, en hoopt dat de vereeniging
mag werdén, tot een groote afdeeling, waarui'. nieuwe klachten zullen ontstaan voor de
arbeidersbeweging.
Spr. dankt voor het in hem gestelde ver
trouwen en wijdt eveneens eenige woorden
aan lilt groote succes in Drenthe. Niette
genstaande spr. z'n ambt als predikant zai
moeten neerleggen wil spr. de dingen die hij
steeds als piedikant verkondigd heeft ook
:
n de Kamer niet verzwijgen.
Spr. acht het van betcekenis dat men in
Holland kan toonen dat men tegelijkertijd
godsdienstig mensch cn sociaal-democraat
kan zijn. In den Bijbel is geen onkel begin
sel. aldus spr. dat hiermee in strijd is; in
tegendeel er zijn in het Christendom elemen
ten, die ons in de richting van het soeiaiisme
drijven.
Dan wijdt spr. nog eenige woorden aan de
scheuring in de S.D.A.P. in Drenthe voor
eenige jaren. Spr. wil het verleden laten
rusten, doch wil aan degenen die zich af
scheidden vragen, of de verkiezing niet zoo
gewerkt heeft bij hen. dat ze voelen, dat ze
niet meer buiten de groote organisatie .kun
nen blij\en. en mee moeten werken om deze
:o; groot cr macht uil Ie breiden.
Spr. hoopt dat ook zij. een overwinning
zullen betalen, en wel een overwinning op
zichzelf, de groote zaak zouden zij hiermee
een grooten dienst bewijzen.
Ds. van der Heide eindigl met den wensch
dat de zaak der S.D.A.P. versterkt en ver
diept zal mogen worden
Een hartelijk applaus beloonde de sprekei s.
De heer Biader sloot daarna met een
woord \an dank aan sprekers en aanwezi
gen de druk bezochte bijeenkomst.
-o-

HET MIDDENSTANDSCONGRES.
Op het Middenstandscongres, dat Dinsdag,
Woensdag en Donderdag alhier zal worden
gehouden, • zal de Minister van Binnenlandsche Zaken en Landb. vertegenwoordigd wor
den door mr. dr- K. J. Frederiks, referendaris
aan het Departement; de Minister van Arbeid.
H. en N. door mr. T. K. J. Heeringa, chef van
:
de afdeeling Handel ; de Minister van F r>aneiën door mr. K. L B. A. de Dokter, hoofd
ambtenaar aan het Depaitement Voorts heb
ben een twintigtal K. v. Iv. bericht gezonden,
dat ze vertegenwoordigers zullen zenlen, ter
wijl ook gemeentebesturen aanwezig zulbn
zijn met het oog op de behandeling van het
punt: „De taak der Gemeentebesturen >n 't
belang vin den middenstand". Ook de Duitsche
Middenstandsorganisatie zal aanwezig iija.
—O —
DE FOUTENWEDSTRIJD.
Naar wij vernemen, is de aangifte tot deel
name aan den foutenwedstrijd tot morgen
ochtend 10 uur verlengd, omdat gebleken is, dat
nog verschillende winkeliers hieraan zouden wil
len deelnemen.
——O——

POSTDUIVEN.

Zaterdag 11 Juli hield de postduivenvereen:ging „de Snelvlie.vr" alhier een wed
vlucht met jonge duiven van Deventer. Af
stand ± 8(i K M De duiven werden om 12
uur. 30 min. in vrijheid gesteld bij N. VV
wind. De eerste prijswinnende duif werd ge
constateerd om 2 uur 20 min. 20 sec. De
aatste om 2 uur 33 min. en 52 sec. De prij
zen waren a's volgt: L. Mooi de le, 11e, 12e.
Aankomen.
15e en 16e ; A Smit 2e. 4e en (ie; Gebr. Schui
Ondanks deze overwinning mag men even !ing 3e : A. Stuart 5e, Te en 8e ; J. Geertsema
wel riet stil zitten, aldus spr., de organisatie 93; J. Bosker 10e en 14e en Jansen 13e prijs
moet vei sterkt w orden, cn de propaganda
mag niet verslappen.
Dat de derde zetel voor het Noorden weer
ARBEIDSBEURS.
teruggewonnen is, verheugt spr. zeer, temeer
Ingeschreven aan de Arbeidsbeurs op Za
waar bet in dit geval den persoon van Ds. terdag 11 Juli 1925 ;
van der Heide betreft. Spr. roert even de
68 arbeiders zonder bepaald beroep, 41
Kabinetscrisis aan, die nog niet tot oplos grondwerkers, 31 boerenarbeiders, 10 opper
sing gekomen is.
lieden, 7 sigarenmakers, 6 timmerlieden. 3
Da*, een man als Colijn als kabinetsfor kantoorbedienden, 3 letterzetters, 3 slagers,
mateur zou optreden noemt spr. op z'n 2 bakkers, 2 metselaars, 2 reizigers, 2 leer
zachtst een schande, daar toch zoovelen zich ling-smeden, 2 winkelbedienden, 1 behanger.
tegen hem uitgesproken hebben. De S.D.A.P, 1 boekbinder, 1 boekdrukker, 1 koperslager.
-zal zich dan ook, indien een dergelijk mini 1 schippersknecht, 1 stoker, 1 stucadoor, 1
sterie tot stand mocht komen, met hand en waschvrouw en 1 werkster, totaal 191, tegen
land cr tegen verzetten en liet herhaaldelijk 200 ingeschreven werkzoekenden op 11 Juli
•anvallen.
1924.
Spr. besluit met het voordragen van een
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R ADIO-PROG R AMMA.
Dinsdag 14 Juli.
Hamburg, (392 M) Morgenomroep.
Amsterdam, (1850 M) Tijdsein van het
Persbureau Vaz Dias, (Officieele Amsierdamsche tijd.)
Hamburg, (392 Ai) Causerie.
Leipzig, (ongeveer 400 M), Middagcon
cert op de Hupfeld Phono'.a.
Parite, (1780 M SFR), Concert door
het Tzigane-orkest van Radio-Paris.
Londen (365 M 2LO), Tijdsein van
Grccnwich, Lunehmuziek uit het Hol
Ixirn-Restaurant.
Cardiff (353 M 5WA), Telefonie voor
de scholen.
Manchester,
(378 M 2ZIJ)
Concert
deor oi't est
Aberdeon, (4!)5 M 2 BL ), 1 'ne V'iro ess
Orchestra.
Glasgow, (422 M 5SC), The Wireless
Quartet.
Birmingham, (479 M 5IT), Voor de
scholen.
Bournemouth, (380 M 6BM), Damesru
Lriek.
Amsterdam, (1900 M), Tijdsein van het
Persbureau Vaz Dias, (Officieele Amsterdamsehc tijd.)
Leipzig. (ongeveer 400 M) Concert dei
Hauskapelle.
Berlijn. (505 M) Berliner
Rundfunk
Kapelle.
Brussel, (262 M), Concert.
Hilversum, (1050 M.) Ililversumsehe
Draadlooze Omroep, Vooravond con
cert.
Londen, Chelmsford, (365 M 2LO en
1600 M 5XX), Tijdsein van de Big Ben
Weerbericht.
Hilversum, (1050 M), Ililversumsehe
Draadlooze Omroep, Chr. Radio-vereeniging, Programma wordt nog toe
gezonden.
Chelmsford, (1600 M 5XX), Concert
voor Strijkorkest, medewerking van
bas. sopraan, en tenor. Orkest oa.
„Hungarian Idyll" (Ivelar Bela).
Londen, (365 M 2LO cn andere BBC
Stations), Groot Concert met koor en
orkest.
Parijs, (1780 M SFR), Concert met so
listen.
Londen, Chelmsford, (365 M 2LO cr
1600 M 5XX) Savoy-orkest.

WEERBERICHT.
Telegrafisch weerbericht, naar waarnemin
gen, verricht in den morgen van 13 Juli, mee
gedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut t,<De Bilt.
In liet gebied van de waarneming was de
ho gstbekende barometerstand 771.0 m.M. tt
Groningen. De laagstbekende barometerstand
was 7449.4 m.M- te Isafjord.
V e r w a c h t i n g van den avond van
13 Juli tot den avond van 14 Juli : Zwakke
tot matige wind uit, Oostelijke richtingen,
licht tot halfbewolkt, droog weer, iets war
mer.

Markt- en Handelsberichten
GRANEN.

MESTSTOFFEN

VEEVOEDER.

BLOEM.

ENZ.

Weekbericht.
Assen. 11 Juli 1925
G r a n e n ; Gedurende den
afgeloopen
week was de stemming voor het artikel la
Pla'a n ais beter en waar de aanvoeren niet
van grooten omvang waren, kregen koopers
eenig vertrouwen in de markt. De loco-voor
raden te Rotterdam en Amsterdam zijn ge
ring. Voor stoomende partijen is de koop
lust matig omreden een groote vloot me!
mais onderweg is.
Op herfstlevering brachten importeurs de
noteeringen een gulden of 5 omhoog.
Rogge, waarvan het aanvankelijk op lage
prijzen aanging, trok plotseling aan wegens
kleinere aanvoeren en aankoop van Duitsch
land hier te lande van de loco-voorraden zoo
dat thans weer een tamelijk
hooge prijs
wordt gevraagd. Daar de nieuwe oogst voor
de deur slaat, gelooven we niet dat de prij
zen neg verder zullen aantrekken; tenmin
sle stoomende partijen zijn wat lager te
koop dan disponibele waar.
Voor inlandsche bestaat op herfst- en win
ter-levering eenige belangstelling cn afgaan
de op de speculatieve afgesloten contracten
zouden we voor inl. rogge geen hooge prijzen
kun.ien verwachten.
—
G e r s t is peperduur, ééndeels door kleine
aanvoeren, anderdeels door goede vraag. Op
verdere aflading noteert men heel wat lager
V o e d e r k o e k e n : De verlaging
voor
Am. lijnkoek is tol staan gekomen zelfs no
teerde men heden iels meer. De vraag is
niet groot terwijl Amerika iets meer ver
laadt. Soyakoek is in verhouding tot lijn
koek tamelijk prijzig. De noteering vooi
grondnotenkoek is oi niet hoog; in dit ar
tikel is heel wat gedaan.
B l o e m : De Am. molens zijn in meerdere
mate met prijsverlaging gekomen dan de in
landsche fabrieken. Voor directe levering be
staat goede vraag naar Am. tarwebloem. Op
levering waagt men weinig, om reden men.
wat de oogst en prijzen betreft, absoluut in
het di-ister tast.
Hedenavond kwam Amerika voor tarwe
en rogge stukken h o o g e r af v\at niet na
laten zal de prijzen sterk te beinvloeden.
M e s t s t o f f e n : Ilcuders
in
slakkenmeel zijn erg hoog aan de markt. Stakingen
houden een ev. prijsverlaging tegen.
Slikstcfmeststoffen ondergingen geen noe
menswaardige prijsveranderingen. Kalizouten loepen langzaam in prijs op, om reden
de kortingen zijn vervallen.

men, zijn geheel verstomd en moet dit voor een Noch direct, noch indirect zullen schtep
va
groot deel worden toegeschreven aan den schit
profiteeren van de verlevendiging, welke h ^ "
terenden gang van zaken, die onze Indische zakelijk bij de Indische !andbouwoiiderne° f t '~
Landbouw en Cultuurondernemingen
thans gen te bespeuren valt, waarbij verder komt^' 1 "
meemaken. Uit de jaarverslagen valt gemakke het gansche reederijbedrijf zoodanig j ' ^
s
lijk te constateeren, dat wel haast alle onderne wricht, dat van behoorlijke rentabiliteit voo"' mingen in 'n tijdperk van buitengewonen bloei hands geen sprake kan zijn. De totaal onti/ 5 '
verkeeren, terwijl de thans verloopen maanden kende animo is hier alleszins gegrond. | J 5 ~
n
van het nieuw begonnen boekjaar dikwijls nog str.eele fondsen trokken door de groote bedr"
veel gunstiger afsteken bij die van het achter vigheid in de andere rubrieken minder
a a '''
ons liggende. Vooral voor de Rubberonderne- dacht en fluctueerden slechts weinig. Kunst#"
mingen schijnt een gulden tijd te zijn aange de-aandeelen gaven wel-rs-waar nog tameljl
broken. De rubberprijs is zeer belangrijk geste flinke omzetten te zien, doch legden zij eer<j
e
gen en op het moment, dat dit overzicht wordt eenige neiging tot dalen aart den dag. V !
ai
geschreven, op het hoogste niveau sinds 1916,
Amerikanen waren Intercontinental shares » e
t.w. 3!10^ voor loco en 3\4V2 voor October
zocht, evenals Wabash, welke laatste even-,
December levering. Bij een kostprijs van slechts
aan het einde der week een paar procent teru»,
— 35 cent worden hier exorbitante winsten ge
vielen. Prolongatie 1%— 2M pet.
maakt en zijn deze veel grooter dan die, weTke
ooit op suiker of tabak, zelfs in de besté jaren,
Beurs
van
Amsterdam.
zijn behaald. Waar ook de voorraden te Londen
nog weder zijn afgenomen en thans slechts
MMdeiikoers 2V 4 uut
4600 ton bedragen tegen circa 5400 ton 12 da
10 Juli
13 Juli
gengeleden, is het begrijpelijk, dat het publiek
Obl.N.W.S.f 500 19185o/o
in groote mate belang neemt bij rubberaandee„
„ 1C001913 50/0
len, waardoor dan ook de opgewekte en zelfs
„
, 500 1919 50/0
somtijds opgewonden stemming moet worden
„
„ 1000 1919 51/0
verklaard. Aandeelen Amsterdam Rubber over
,
„10001922 A/B CO/0
schreden den koers van 300 pet. zeer gemakke
„
„ 10001923 A 60/0
.
„ 10001923 B 60/0
lijk, terwijl ook de overige soorten aanmerkelijk
Ned. Indiö /100019196o/o
hooger kwamen te liggen. Op het verhoogde
„
„
„ „1000192360 /o
koerspeil deden zich evenwel winstnemingen
Koloniale Bank
175.1/2
voor, waardoor ten slotte de koersen over de T
139
\ ed. Ind. Handelsbank
geheele linie eenigermate terugliepen. Toch sluit Oert. Ned. flandel-My.
133
de markt wederom geanimeerd en meent men, 'urgens, gew. aand.
106-1/4
— tijdelijke reacties buiten beschouwing gela
„
pref. A.
89.1/2
453
ten, — dat de markt onder de huidige omstan Philips Gloeilampen
84
digheden nog alleszins vatbaar is voor verdere Anaconda Copper
116
koersappréciatie. Vooral de z.g. Burgersoorten Unifed States Steel
Studebaker
schijnen nog steeds door welingelichte commis- Oompania
Merg. Arg.
11
siehuizen onverminderd te worden aanbevolen.
150.1/2
Oult. M(). der Vorstenlanden
In overeenstemming met de rubbermarkt was fl.V.A.
494
ook de Tabaksmarkt zeer vast, hetgeen evenwel Java Cultuur
315
123.1/2
voor een niet gering deel verband houdt met de Poerworedjo Suiker
153.3/4
rubberbelangen der diverse ondernemingen. Gec. Holl. Petroleum
Speciaal aandeelen Deli-Maatschappij alsmede Kon. Petroleum
384.1 2
359
Senembah tabak Mij., schijnen in dit verband bordtsclu. Petroleum
306
te worden gekocht, terwijl nog van deze laat Amsterdam Rubber
l.ampong Sumatra
ste de binnenkomende zeer gunstige oogstbeVerbadjadi
richten meewerken om de koersen te stimuiee69.1/2
Holland—Amerika Lvi'n
ren. De koers van aandeelen Deli Mij. is intus- lapan Lijnen
schen tot ± 405 pet. gestegen en meenen wij, Scheepvaart Unie
149
7
dat reeds zeer veel schoons in deze prijs verdis Ivon. Holl. Lloyd
18)
conteerd is. In verband met de te maken win Kon. Paket vaart,
sten op het artikel rubber, schijnen aandeelen
Arendsburg nog wel koopwaardig, althans door
eerst-rangs huizen worden er dagelijks in lang
zaam tempo, alle aangeboden stukken uit de
markt genomen. De Suikerafdeeling werd even
eens door de algemeene willigte beïnvloed, ter
wijl hier wellicht verder contramine dekking de
stijging in de hand werkte. Over het algemeen
is men echter van opinie, dat de te behalen win
sten inkomende jaren aanmerkelijk kleiner zul
len zijn dan die, welke achter ons liggen en van
uit dien gezichtshoek, bekeken, schijnt men
voor suikerwaarden niet meer die liefhebberij te
koesteren, welke men zoo gCruimen tijd aan
den dag heeft gelegd. H. V. A.'s daarentegen
waren zeer gezocht en eveneens waren de
claims sterk gevraagd, waardoor de koers flink
boven de 500 pet. kon oploopen om ten slotte
de week eenige procenten lager te sluiten. Deze
onderneming heeft zich dan ook het goud rijke
lijk zien toevloeien en de winsten door deze on
derneming gemaakt, zijn zoodanig, dat hier niet
geldt wat over 't algemeen van de overige maat
schappijen gedacht wordt, n.l. een teruggang
van de intrensieke waarde. In Oliewaarden
kwam de laatste dagen meerdere bedrijvigheid
voor en was dit Donderdag bij Koninklijke zoo
danig, dat door de toenemende vraag het slotdividend, dat juist dien dag betaalbaar was,
weder geheel werd ingehaald. Plaatselijke
prijsverhoogingen voor ruwe olie zijn wellicht
aanleiding geweest tot de meerdere belangstellinng en waar de vraag dikwijls kwam van goe
de commissiehuizen, mag men verwachten, dat
de oliemarkt allicht ook spoedig eens „aan de
beurt" komt. Consols trokken bij de verbeterde
stemming ook een weinig meerdere aandacht en
stegen van 144 pet. tot 155 pet. Wat er ook
gebeurt, de Scheepvaartafdeeling blijft in haar
apathische houding volharden, trouwens de
hier boven vermelde feiten kunnen ook in geenendeele eenigen invloed uitoefenen welke zou
de lijden tot een ietwat gunstiger opvatting.
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9.3/4
34.1/2
403
349
148

pref.

Heli Maatschappij .
Deli Batavia Tabak
Senembah Mij.
Southern Rails
Onion Pacific R.C.
Wabash R. Cy., gew.

141.1/4
32.7/8

Ex div.
Prolongatie 1% pet,
Officieele

Wisselnoteeringen

Amsterdam

13 Juli
2 uur
Zicht Londen
12.13V.
„
Parijs
11.72Vo
,
Berlijn
0.5910
Brussel
11.63
n
Woonen
0.Ü525
2.49'/t
„
New York
7,40
Praag
' pei 100'.) milliard Mark. " per 10000 Er.
BEURSOVERZICHT.
AMSTERDAM, 13 Juli. De effectenbeurs
had een tamelijk kalm verloop. In Rubber
fondsen evenwel ontwikkelde zich weer eeu
groote bedrijvigheid, hetgeen samenging met
een hernieuwde koersverheffing. De Rubberprijzen te Londen waren heden
opnieuw
sterk gestegen en dit moet als de aanleidend»
oorzaak voor de verdere rijzing der fondsen
in kwestie worden gekenmerkt. — Voor Ta
bakken was de stemming aanvankelijk ook
niet slecht, maar deze waren toch niet veel
veranderd. — In Oliewaarden ging niet veel
om. Geecnsolideerden evenals Koninklijken
priishoudend, doch zij bewogen zich binen be
perkte grenzen. — Voor Suikeraandeelen be
stond slechts weinig belangstelling. Groote
koersvariaties kwamen niet voor. — Groofe
Scheepvaartmarkt was stil en de koersen ver
schilden weinig met die van Vrijdag.— Ned
ïndustrieelen slechts bescheiden aandacht.
Geen prolongatie-noteering.

VERVOLG NIEUWSBERICHTEN.
ONTSLAG

AANGEVRAAGD.

Bij Kon. besluit is met ingang van 15 Aug.
aan dr. C- A. Verriin Stuart. Hoogleeraar
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op zijn
verzoek eervol ontslag als lid en voorzitter
van de Centrale Commissie van de Sti.tisl.ek
verleerd onder dankbetuiging voor zijn als
zoodan'g aan den lande bewezen diensten.
Prof. Verriin Stuart is benoemd tot kommandeur in de Oranje Nassau-Orde-

TELEGRAMMEN.
IHcnst).

ERNSTIG AUTO-ONGELUK.
OOSTBURG, 13 Juli. — Tussclren de draai
brug en de sluis heeft gistermiddag een zeer
ernstig ongeval plaats gehad. De vrouw van
zekeren v. d. Bunder, reed met haar 5-jarig
dochtertje achter op de fiets. Het kind geraakte
op zeker moment met een voetje tusschen de
spaken, tengevolge waarvan de vrouw zigzag
over den weg kwam te rijden. Zij werd achter
op gereden door den Belgischen auto 5969, be
stuurd door den heer L. Luit, Antwerpen. Het
meisje, dat van het rijwiel viel, werd aangere
den. De bestuurder trachtte het kind te ontwij
ken en reed daardoor in een sloot, waarbij de
auto over den kop sloeg. De eigenaar, zijn echtgenoote en 4 kinderen geraakten daarbij onder
den wagen. De man werd op slag gedood. De
overige inzittenden hadden min of meer ernstige
verwondingen. Zij werden overgebracht naar
het burgergasthuis te Sluis. Het meisje, dat door
6—11 Juli.
de auto aangereden was, overleed kort na het
In tegenstelling niet de zomermaanden van
ongeval.
andere jaren is er thans een verlevendiging in
BUITENLAND,
den Effectenhandel ingetreden, welke zich tot
buitengewone afmetingen schijnt te ontwikke
GEEN BR1TSCHE TROEPEN NAAR
len. Klachten van den effectenhandel, zooals die
MAROKKO.
voor een maand geleden nog al eens voorkwa
LONDEN, 13 Juli.
.Van bevoegde zijde

BEURSOVERZICHT.

18.1/2

flollandsche Stoomboot
Int. Merc. Marine, gew. aand.

wordt gemeld, dat geen Britsche troepen naaS
Tanger zullen worden gezonden in verband met
het verzoek der Spaansche regeering om Brit
sche interventie in Marokko.
VREDESULTIMATUM AAN ABD EL KR1M.
PARIJS, 13 Juni. — Het verluidt, dat de Frai>
sche en Spaansche regeeringen binnen enkele
dagen een vredes-ultimatum tot Abd El Krin'
zullen richten. Ofschoon Abd El Krim bijna gs-"
heele onafhankelijkheid wordt aangeboden, ge
looft men hier niet dat hij het ultimatum zal
aannemen.
KAMER-INCIDENT.
PARIJS, 13 Juli. — Als gevolg van het inci
dent tusschen den r a p p o r t e u r -generaal van den
senaat Henri Besanger en den president van de
Senaatscommissie voor Financiën Lacroix, is
laatstgenoemde afgetreden.
DE CHINEESCHE EN MEXICAANSCHE
SCHULDEN.
SWAMSCOTT, 13 Juli. President Coolidg'8
confereerde met den staatssecretaris Kellogg
den onderstaatssecretaris Grew over de Chi'
neesche en Mexicaansche oorlogsschulden.
DE TOESTAND IN CHINA GEVAARLIJK.
PEKING, 13 Juni. De Eritsche consul
Chengtsu heeft advies gegeven aan de buiten
landers om de Szechuan-provincie te ontruimen,
daar de toestanden gevaarlijk zijn. Generaal
Feng heeft zijn troepen orders gegeven tege°
het bolsjewisme op te treden.
DE ONBLOEDIGE OPSTAND TE EQUADORSANTIAGO DE CHILI, 13 Juli. — Dc nieu
n
we regeering is den toestand meester. Een Ju '
ta zetelt te Quayaquil. Een andere te Quit°Gomez Dclatore is de leider der regccrin?»
welke uit 7 leden bestaat. De Nationale verga'
dering zal spoedig bijeengeroepen worden o#
de grondwet ie herzien.

